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ŞABAN KARAKAYA

İSMAİL AYDIN
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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..
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- AKRİLİK       - MARİN KONTRAPLAK ÇEŞİTLERİ

EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

Giresun İl Genel Meclisi CHP 
Grupbaşkan vekili Mehmet Yılmaz, 
5 askeri ölüme götüren olayın hala 
çözülmemesini eleştirdi

Mecliste bir konuşma yapan 
Yılmaz,İGM üyesi Ömer Cebeci'nin 
verdiği önergenin red edilme 

Giresun Belediyesi tarafından 
koronavirüs salgını ile mücadele 
tedbirleri kapsamında insan 
sağlığını korumak için gerekli tüm 
önlemler alınıyor.

Bu kapsamda, Giresun 
Belediyesi Vahit Sütlaş Sahnesi 
dezenfekte edilerek sanatseverler 
için hazırlandı. 

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

hayat” uyarısında bulunan Giresun 
Belediyesi, Vahit Sütlaş Tiyatro 
Sahnesi'ni de ihmal etmedi. 
Belediye ekipleri yaptığı çalışma ile 
GBŞT oyuncularının haftada üç 
oyun sergilediği tiyatro sahnesini 
dezenfekte etti. Dezenfekte 
çalışmasının periyodik aralıklarla 
devam edeceği bildirildi.

             (Devamı 2'de)

İGM üyesi Ömer Cebeci'nin verdiği dilekçenin İGM Başkanı 
Şahin tarafından işleme konmama gerekçesini yeniden 

tartışmaya açan CHP İGM Grup Başkanvekili Mehmet Yılmaz 
”Genel Sekreteri  görevden alma gerekçeleri  5302 sayılı 

yasaya aykırı işler, bundan önceki meclisten, bazıları da bu 
dönem meclisinden geçti. Yine bu konular Encümende karara  
bağlandı. CHP Grubu olarak biz bu konulara  mecliste red oyu 

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

gerekçesini merak ettiklerini 
anlatarak”Selden bir ay önce, 
arkadaşımız Ömer Cebeci'nin altı 
boşalan Menfez uyarısı  ve bununla 
ilgili önergemizin gündeme Meclis 
Başkanı Ahmet Şahin  tarafından 
alınmaması ve bir ay sonra aynı 

menfezin çökmesi sonucu burada 5 
askerimiz ile 1 Kepçe operatörümü-
zün şehit olması, ardından Harşıt 
Deresi  talanı ve bu vadinin altının 
oyulması, yasal sınır olan talveg 

kotunun 100'lerce metre altından 
malzeme çıkarılması ile ilgili bizim  
CHP Grubu olarak tespitlerimiz  ve 
bu işlerin siyasi boyutları hep konu-
şulmuştur.”dedi. (Devamı 2'de)

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Belediye Başkanı Şahin Yılancı'nın 
yeni tip koronavirüs (kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. 

Yılancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçen hafta 
ziyaretine gelen bir arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıkması 
nedeniyle kendisinin de tedbir amaçlı test yaptırdığını belirtti. 

Sonucun pozitif çıktığını vurgulayan 
Yılancı, paylaşımında,"Çok şükür şu an 
itibariyle kovid bulgularını taşımıyorum. 
İnşallah sizlerin duaları ve Allah'ın izniyle 
en kısa sürede sağlığımıza kavuşup 
işimizin başında olacağız." ifadelerine yer 
verdi.

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

 Güce Ziraat Odası Başkanı 
Salim İslam, kivi üreticilerine erken 
hasat uyarısında bulundu. 

İslam, AA muhabirine, ilçede 15-
20 gün sonra kivi hasadına 
başlanabileceğini belirtti.

Zamanından önce 
gerçekleştirilecek hasadın ürün 
kalitesi ve değerini düşüreceğine 
işaret eden İslam, şunları kaydetti:

"Kivinin hasat edilebilmesi için 
suda çözünür kuru madde 
miktarının yüzde 6 ile 7 oranları 
arasında olması gerekmektedir. Bu 
değerlerin altında yapılacak erken 
ürün hasadı sonucu meyvedeki 
kuru madde miktarının istenilen 
düzeye gelememesine, meyvede 
sulanmaya, meyvenin dış 
yüzeyinde buruşmaya, meyvede 
hızlı yumuşamaya, tat ve aromanın 
istenilen düzeyde olmamasına 
dolayısıyla meyvenin dayanma 

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

İslam, bu yıl ilçe genelinde 50-
60 ton kivi rekoltesi beklentileri 
bulunduğunu sözlerine ekledi.

Meslek liselerinin tekrar ön 
plana çıkartılmasına yönelik alınan 
kararların sevindirici olduğunu ifade 
eden Giresun Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Çakırmelikoğlu, gençler 
işsizlikten, işletmelerin   ise 
niteliksiz elemanlardan dert 
yanmakta olduğuna dikkat çekti.

Giresun TSO Başkanı 
Çakırmelikoğlu; “Meslek liselerinin 
son çeyrekte rağbet görmemesi 
birçok sektörü etkilemiştir. İşsizliğin 
ana gerekçeleri arasında olan 
mesleksizlik, meslek liselerinin göz 
ardı edilmesinden 
kaynaklanmaktadır. Giresun'da 
faaliyet gösteren sanayi siteleri 
başta olmak üzere teknik birçok 
meslek şu an ara eleman sorunu 
yaşamaktadır. Hem işsizlik hem de 
ara eleman sorununa tek çözüm 

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

meslek liselerinin iş dünyası ile 
entegreli bir şekilde aktif hale 
dönüştürülmesidir. Giresun'da bu 
sorun yaşandığına göre, sanayi 
yoğun bölgeleri hiç 
düşünemiyorum. Bu bakımdan 
ortak çalışma yapmak elzemdir. 
Aksi taktirde gençlerimiz iş, 
işletmelerimiz ara eleman sıkıntısı 
yaşamaya devam edecektir.”   
dedi.

 Giresun Valiliği, İzmir'in 
Seferihisar ilçesi açıklarında 
meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki 

Giresun’dan İzmir’e yardım eli
Deprem bölgesine gıda ve battaniye gönderildi

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI
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ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

(Yazısı Sayfa 3'te)(Yazısı Sayfa 3'te)

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

Vivelka Güzellik Merkezi sahibi Mine Çakırmelikoğlu Kurt ile samimi bir röportaj gerçekleştirdik. 
Sorularımıza içtenlikle cevap veren Mine hanım kapılarının herkese açık olduğu belirtti.  

Mine Çakırmelikoğlu Kurt 
röportajı
Gülşah Sarıca’nın 
kaleminden 
3. sayfamızda

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)
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EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

“Suriye'de 
bizim 
ne işimiz var”, 
öyle mi?..

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

ASIRLARCA BİRLİKTE 
YAŞADILAR 

SONRA BİRDENBİRE 
AYRILDILAR (7) 

(Yazısı Sayfa 2’de)

Giresunspor’un teknik 
direktörü Hakan 
Keleş ve futbolcu-

ların imzaladığı Giresunspor 
forması https://www.instagram.
com/fatmaninumutdolabi/ 
internet sitesinde açık artırma 
ile satışa çıktı.

Fatma’nın Umut Dolabı 
sayfasında imzalı Beşiktaş 
forması da daha önceden 
satışa çıkmıştı. Ayrıca Gala-
tasaray’dan da benzer şekil-
de bir imzalı forma gelmesi 
bekleniyor.

Fatma Zehra’ya destek 
amacıyla Giresunspor’dan ge-
len imzalı formada imzası bu-
lunanların isimleri şu şekilde:

Hakan Keleş (Teknik Di-
rektör), İbrahima Balde, Okan 
Kocuk, Onurcan Piri, Sergio, 
S. Doukara, H. Traore, Alexis 
Perez, Chiquinho, Douglas, 
F. Diabate, Umut Nayır, Zeki 
Yavru, Hayrullah Bilazer, Ser-
gen Piçinciol, Suleymanov, J. 
Champness, J. Pelupessy.

GiRESUNSPOR’DAN
FATMA ZEHRA’YA DESTEK
Giresun Göreleli SMA hastası Fatma Zehra’ya 
destek kampanyasına Giresunspor da katıldı.

Banka: Ziraat Bankası
Hesap Sahibi: Tufan Eken
IBAN TL: TR87 0001 0024 5866 0795 0450 10
IBAN Euro: TR33 0001 0024 5866 0795 0450 12
IBAN USD: TR: 60 0001 0024 5866 0795 0450 11
IBAN’a para yardımı gönderirken açıklama kısmına ‘FAT-

MAYA UMUT’ yazınız.
https://www.instagram.com/sma_fatma/
https://www.instagram.com/fatmaninumutdolabi/

Fatma Zehra bebeğe destek için tahsis 
edilen IBAN numaraları ise şu şekilde:

Haber : Fatma BULDUK UĞURLU

Gelecek Partisi Kadın 
Kolları Başkanı 
Reyhan Bekçi, 

kadına şiddeti kınadı. Bekçi 
”16.02.2022 tarihinde İlimizde 
21 yaşındaki bir cani tarafın-
dan şiddete maruz kalarak 
sonrasında katledilen Sıla 
ŞENTÜRK kızımızın vefat ha-
beri bizleri derinden üzmüş ve 
yüreğimizi yakmıştır.” dedi.

Bekçi şöyle konuştu: 
“Türkiye’nin her yerinde 
hemen hemen her gün 
“Kadına Yönelik Şiddet” ile 
karşılaşmaktayız. Bu şidde-
tin devamında ne yazık ki 
hayatını kaybeden kadınların 
oranlarının her geçen gün 
yükselişte olması bizlere 
toplum bilincinin yanı sıra 
hukuki açıdan yasaların ve 
cezaların bu konuda caydı-

rıcılığının yetersiz kaldığının 
kanıtıdır

Yıllardır sürekli olarak artan 
şiddet olaylarına karşı cay-
dırıcı olarak hiçbir bahaneye 
mahal bırakmayacak çalışma-
larımızı sürdüreceğiz. Faillere 
yönelik Ceza İndirimleri suça 
yönelik caydırıcılığın etkisi-
ni azaltmaktadır. Toplumsal 
alanda ise; ağır cezaların yanı 
sıra toplumun eğitilmesi ve 

bilinçlenmesinin de Gelecek 
Partisi Kadın Kolları Başkan-
lığı olarak dün olduğu gibi 
bugün ve yarın da takipçisi 
olacağız.

Türkiye de Kadına Yönelik 
Şiddete karşı toplumsal mü-
cadelemizle, Sıla ŞENTÜRK 
cinayeti umarız artık son olur. 
Vefat eden kızımıza rahmet, 
Ailesi ve yakınlarına Başsağlı-
ğı dileklerimizi iletiyoruz.”

CAYDIRICI OLMALI
REYHAN BEKCi: CEZALAR

İlk defa; Onursal Başkan Ali Te-
mür’ün ortaya attığı bu öneri, 

kısa süre içersinde hayata geçi-
rilecek… Oluşturulacak dernek 
lokalini de açarak ilçe kurma 
çalışmalarını bizzat yönetecek...

Toplantıya; İstanbul’dan gelen 
Komitenin lider isimleri Suna 
Özbayram ve Murat Cenger, 
Onursal Başkan Ali Temür, Teş-
kilat Başkanı Şaban Durmuş, 
komite Sözcüsü Hakan Cenger 
ile komite emektarları Mustafa 

Başer,Aslı Sağlam,Fatih Çelebi,-
Çetin Akkaya,Tuba Demir,Halil 
Küpeli,Hukuk sorumlusu avukat 
Kardelen Durmuş,Mustafa Tanrı-
verdi,Yusuf Küçük ve Mustafa 
Cici katıldı.

Açış konuşmasını yapan 
Özbayram, “Biz ilçe olacağız. 
Buna inanıyoruz. İlçe olmanın 
kimseye zerre zararı yok. Ben 
bu konuda ilk günden beri 
yapıcı oldum.Bu tavrım devam 
edecek” dedi.   n SAYFA 3’TE

Batlama Vadisi ilçe kurma komitesi önceki akşam toplanarak önemli kararlar aldı

OZBAYRAM VE CENGER, GiRESUN HEYETi iLE BULUSTU
Batlama Vadisi’ni ilçe yapma komitesi önceki akşam toplandı. Toplantıda yeni bir resmi dernek kurulması kararı çıktı...

COZUM BiRiMiNDEN
iNCE DOKUNUSLAR

n 3’TE

Çanakçı Belediye meydanında 
Millet İttifakı 

bileşenlerinden 
Cumhuriyet Halk 
Parti İlçe başkanı 

Sebahattin KUDAL, İYİ Parti Çanakçı İlçe 
başkanı Nabi Beşir, 
Saadet Partisi İlçe 
başkanı Mustafa Ka-
raman, Deva Partisi 

İlçe başkanı Şenol Kuğu ve Esnaf odası, 
Ziraat odası öncülüğünde planlanan 
‘’Zamları protesto’’ amaçlı basın açıkla-
masına İYİ Parti İl başkanı Abdulkadir 
EROĞLU iktidarı göreve çağırdı. n 3’DE

PARTiLER CANAKCI’DA FATURA YAKTI



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

Giresun'da;köyde üretilen süt ve 
yoğurtları bir telefonla evinize 

getirebiliriz. Arzu eden mandıramızı gelip 
gözleriyle görebilir…Herşey doğal…

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

Ergün Cici: 0541 457 26 90     Hüseyin Ünlü:0543 599 09 28

“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi 
karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o 
aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)

***
Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..
Her ağaçtan kaşık olmaz… 
Her ağaçtan kürek tahtası olmaz… 
Her ağaçtan mezar tahtası bile olmaz!
***
Her ağacın kullanıldığı özel yerler vardır.
Kavak ağacından kapı pencere olmaz ama sanki kibrit ve meyve 

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

Patiskadan veya basmadan,  güzel elbise terzi çok mahir de olsa
dikilmez.

Nasıl ki ağaçlar farklı özelliklerde yaratılmış ise insanlar da farklı 
kabiliyetlerde yaratılmıştır.

Nasıl ki her ağaç her yerde kullanılamaz ise daher insan  her yerde 
değerlendirilemez!..

***
Her insanın meziyetleri farklıdır. 
Her insanın başarılı olduğu mutlaka bir saha vardır. 

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

Fakat her insanı her sahada değerlendiremezsiniz.
Her insanı üstün meziyetinin olduğu sahalarda değerlendirmek 

gerekir.

***
Yöneticilik farklı bir meziyettir. 
Bir kişi iyi bir sanatçı, iyi bir ilim ehli olabilir… 
Lakin iyi bir sanatçı, iyi bir ilim ehli; iyi bir yönetici olacak demek 

değildir!..

Yöneticilik (idarecilik) ehliyet ve kabiliyeti olmayan bir ilim ehlinden 
yönetici olmaz, olsa da arzu edilen başarı elde edilemez.

***
Kurumlara atanacak idarecilerde her kurumun özelliğine göre –ehliyet 

ve liyakatle alakalı- eğitim diploması, tecrübe süresi v.s. gibi önceden 
belirlenen kriterler aranır… Önce kriter belirlenir, sonra kriterlere uygun 
eleman aranır.

Lakin ne hazindir ki, siyasî partilerin il-ilçe başkanları seçilirken 
hiçbir kriter aranmaz!..

Pardon,  tek bir kriter aranır:
İl Başkanı ilin siyasî abisinin için; parti genel başkanın da değil, o 

adamı olmak!.. 
İlçe Başkanları ilçenin abisi milletvekilinin adamı olmak! için; o 
***
Hadi muhalefet patilerini bir tarafa bırakalım, ya iktidar partisine ne 

demeli!..
İktidar partisinin il başkanı kendini sadece parti teşkilatlarının 

başkanı değil o ildeki (vali dahil) bütün bürokratların başkanı kabul 
eder!.. 

Tabii ki her sahada olduğu gibi burada da ilim irfan sahibi, edep adap 
ve dahi haddini bilen il başkanlarını tenzih ediyoruz.

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

gelen sistem bu… 
Yalnız bu iktidar dönemine mahsus değil, geçmiş iktidar dönemlerinde 

de uygulanan bir realite!
İlçelerde de ilçe başkanları kendilerine il başkanlarının rolünü 

biçiyorlar.
***
Lütfen yanlışta ısrar edilmemeli!..
İl-ilçe başkalarında  bu asgari kriterler önceden belirlenmeli,

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

İl-ilçe başkalarının seçiminde  siyasî vesayete son verilmeli…
Abinin adamı değil, genel başkanın adamı olabilecek hiç değilse  

adaylar aranmalı!..

Başkanlığı şahsî çıkar ve menfaat aracı görmek isteyenler, 
makam ve mevki elde etmek, belediye başkanlığı ve milletvekilliğine 
basamak olarak kullanmak isteyenler; il/ilçe başkanlıklarından uzak 
tutulmalı.

***
“Bir kunduracının elinde kuyumcunun aleti, kuma ekilmiş dane 

gibidir… Kunduracının önünde çiftçinin aleti, köpeğin önünde saman, 
eşeğin önünde kemik, bir şey ifade etmez.” (Hz. Mevlana)

Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu
03 Kasım 2020 Salı / 17 Rebiulevvel 1442

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

Tiyatrosu tarafından Vahit Sütlaş 
Sahnesi'nde her hafta Çarşamba ve 
Cuma günleri saat 20.00'da 
Ebegümeci adlı müzikli komedi 
oyunu ve her Pazar saat 12.00'da 
'Kitap Su ile Tablet Can' adlı çocuk 
oyunu sergileniyor.

Giresun Belediyesi yetkilileri, 
tedbiri elden bırakmama hususunda 
kararlı olduklarını vurgulayarak: 
“Salgın tedbirleri konusunda ilk 
günkü hassasiyeti ve özeni 
göstermeye devam ediyoruz. 
Hemşehrilerimizin ve konuklarımızın 
sağlığını tehlikeye atacak hiçbir 
girişime ve dikkatsizliğe izin 
vermemiz mümkün değildir.” dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

(1'den devam)
Yılmaz şöyle konuştu: “  Diğer 

yandan ,bugün 310 Milyon resmi 
ilan edilen toplam borcu ile batağa 
gömüldüğü kabul edilen İl Özel 
İdaremizle ilgili sadece 2 görevden 
alma işlemi gerçekleştirilerek adete 
bu işin siyasi  ve iktidar boyutu  
kamue edilmekte, yapılan yasa dışı 
iş ve işlemlerde , tek başına önce 
Genel Sekreter, sonra da  Genel  
Sekreter Yardımcısı  sorumluymuş 
gibi bir algı yaratılmak 
istenmektedir.

 Bizim 6 yıldır İl Genel Meclisinde 
CHP Grubu olarak yaptığımız tespit  
ve eleştiriler sonucunda  red oyu Giresun’dan İzmir’e yardım eli

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

da, Giresun'dan depremzedeler için 
gönderilecek insani yardım malze-
melerinin, Valilik Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfı koordinas-
yonunda toplandığı belirtildi.

Açıklamada, Vali Enver Ünlü'nün 
talimatıyla belirtilen standartlara 
uygun şekilde il ve ilçe Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıarı 
aracılığıyla toplanan gıda ve 

verdiğimiz konular , bugün eski 
Genel Sekreter Hüseyin TAŞKIN'ın  
görevden alınma gerekçeleri  olarak 
sıralanmıştır. Diğer anlamda  ,bizim 
uyarılarımız, yapmayın dediğimiz 
işler sadece bir  günah keçisine 
yüklenmiştir. Ne bu kararlara evet 
oyu veren İl Genel Meclisi üyeleri, 
ne Encümen üyeleri ,ne de Vali'ler. 
Hepsi  pir-i pak. Hepsi tertemiz  
gösteriliyor.

Sonuç olarak, muhalefet olarak 
yaptığımız eleştiriler  doğrulandı  
diye sevinelim mi? Yoksa , yasa ve  
yönetmelik  tanımadan savurgan ve 
hoyrat işlerin yapılmasını isteyen    
Adalet ve Kalkınma Partili 

siyasetçilerin isteklerini emir kabul 
eden ,İl Genel Meclisi   Başkanları  
ve üyeleri, Encümen üyeleri, Valiler 
ve  Genel Sekreter  yüzünden batan  
İl Özel  İdaresine üzülelim mi? 
Şaşkınız.   

  Özetle , bu işten anladığımız 
,Sel de yitirdiğimiz 14 canın hesabı 
kimseden sorulmuş değil. Sadece 
mevcut AKP milletvekillerinin 
istemediklerinin  yeri değişiyor. 
Böylelikle Özel İdarenin içine 
düştüğü bu  çamurun ,bu balçığın 
birinci sorumlusu iktidar ve onun 
temsilcileri temizlenmeye çalışılıyor. 

Böyle hedef saptıramazsınız. Tekrar 
ediyorum. Genel Sekreteri  
görevden alma gerekçeleri  5302 
sayılı yasaya aykırı işler, bundan 
önceki meclisten, bazıları da bu 
dönem meclisinden geçti. Yine bu 
konular Encümende karara  
bağlandı. CHP Grubu olarak biz bu 
konulara  mecliste red oyu verdik. 
Çoğunluk olan AKP'li meclis üyeleri  
kabul oyu verdiniz. Dönemin  Valileri 
de bu kararları onayladılar. Dün Özel 
İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu işten 
böyle sıyrılamaz. “

kullanılmamış battaniyeden oluşan 
yardımların, dün gece İzmir 
Valiliğine ulaştırılmak üzere yola 
çıktığı kaydedildi.

Öte yandan Vali Ünlü, sosyal 
medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, Giresun'da İzmir'e gönül 
köprüsü çerçevesinde yardımların 
yola çıktığını belirterek, "Bizler 
gücümüzü zor günlerde 
kenetlenerek kazanan bir milletiz." 
ifadesini kullandı.

Şehit Posta Memuru Seyfettin 
Dokumacı için PTT Çalışanları 
Dayanışma Derneği tarafından 
Afrika'nın Çad bölgesinde su 
kuyusu açtırıldı.

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

PTT Genel Müdürlüğü Eğitim 
Dairesi Başkanı ( PTT Giresun Eski 
Başmüdürü ) Sefa Kukul 
önderliğinde PTT-Der'in 
organizasyonu ile Afrika Çad 
n'djamena bölgesinde Alucralı Şehit 
Postacı Seyfeddin Dokumacı adına 

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

Kukul beyin projesini hayata 
geçirdik. Rabbim Seyfettin 
kardeşimizin şehadetini kabul etsin. 
Bizlere destek veren başta 
şehidimizin ailesi olmak üzere tüm 
güzel insanlardan Allah razı olsun. 
Ptt-Der Ptt çalışanının vefa 
yüzüdür." dedi.

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Özbayram ‘dan son-
ra söz alan Murat 
Cenğer ise “ Bizim 

komitemiz sayesinde yöremizin 
yetişmiş insanları birbirini tanı-
maya başladı .Yeni yüzler ortaya 
çıkıyor .Büyüyoruz .Bu sinerji 
ile inşallah ilçe olacağız.Ben bu 

komitemiz sayesinde Batlamalı 
olduğumu hissettim.Önceden de 
Batlamalıydım ama bu duyguyu 
hissedemiyordum.İstanbul’da 
gittiğimiz her yerde bana “Hoş-
geldin Batlamalı”diyorlar.

Bu çok çok hoşuma gidiyor.Bu 
çalışmalar ve komitemiz sayesin-

de yeni yüzlerle kaynaşıyoruz.
Bundan daha güzel hizmet 

ne olabilir ki?.Biz hep birlikte ilk 
etapta bu kenetlenme duygu-
sunu oluşturmayı başardık.
Emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum “ dedi. Hukuk sorum-
lusu avukat Kardelen Durmuş 

ise ilçe olmanın hukuki sürecini 
en doğru şekilde yönetmek için 
ellerinden geleni yapacaklarını 
söyledi.

Toplantı ardından konuşan 
Çetin Akkaya ise “2-3 ayda müt-
hiş adımlar attık.Tüm partilerden 
imza aldık”dedi… Halil Küpeli 

ise “Bizim komitemiz partileri tek 
tek gezerek Çaldağ afet evleri 
ihalesini yaptırmıştır.Bu komite 
olmasa bu ihale 2-3 yıl daha 
beklerdi.Batlama ilçe komitesi 
emin olun yörenin sesi ve solu-
ğu oldu.İnşaallah ilçeyi de biz 
kuracağız”dedi.Yörenin marka 

ismi Mustafa Başer ise “Toplan-
tı çok faydalı oldu.İstanbul ve 
Giresun komitemiz kaynaştı.Tek 
yumruk oldu.Sayın Ali Temür’ün 
dernek kurma önerisi çok isa-
betli bir öneridir.Güçlü bir dernek 
ile çok daha güçlü hizmetler 
alacağız” dedi.

Batlama Vadisi ilçe kurma komitesi önceki akşam toplanarak önemli kararlar aldı

OZBAYRAM VE CENGER
GiRESUN HEYETi iLE BULUSTU
Batlama Vadisi’ni ilçe yapma komitesi önceki akşam toplandı. Toplantıda yeni bir resmi dernek kurulması kararı çıktı...

Giresun Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğüne 

bağlı Çözüm Birimi, şehrin 
her noktasında hem taleple-
re cevap veriyor, hem de iş 
programına göre şehrin çözüm 
bekleyen noktalarına müdaha-
le ediyor. 

Onarım ve yenileme ağırlıklı 
olarak çalışan ekipler planla-
nan programa göre sorunları 
gideriyor.

Ekipler tarafından; Belediye 
yeni hizmet binası önü ile Ata-
türk Bulvarı yeni Millet Bah-
çesi önünde engelli rampası, 
Çıtlakkale Mahallesi 120 Nolu 
Sokak ile Seyit Hoca So-
kak’ta kaldırım tamiratı, Büyük 
Sanayi Sitesi’nde yol onarımı, 
Hacı Miktat Mahallesi Saadet 
Sokak ve Çınarlar Mahallesi 
Dik Sokak’ta parke tamiratı, 
Hacıhüseyin Mahallesi Düz 
Sokak’ta küp taş tamiratı, 
Debboy mevkiinde ise duba 
tamiratı yapılıyor.

Çalışmalarını kısa sürede 
tamamlayıp, vatandaşlarımızın 
taleplerine anında cevap veren 
Çözüm Birimi yetkilileri aralık-
sız olarak çalışmalara devam 
edileceğini bildirildi.

COZUM BiRiMiNDEN
iNCE DOKUNUSLARBaşkan Eroğlu konuş-

masında, “Avrupa’dan 
döviz kredisi ile borçlanan 
yandaş şirketlerin Borçlarına 
ödeyebilmeleri için yandaş 
şirketleri Kaynak aktarmak 
için elektriğe aşırı zam yapıl-
mıştır.. Devletten 0,32 TL’ye 
aldıkları elektriği, 2,06 TL’ye 
satmaktadırlar. 2021 yılında 

5,5 milyar $ Yandaş elektrik 
şirketlerine aktarılmıştır” dedi. 

PARTiLER CANAKCI’DA
FATURA YAKTI

BARO’DAN ONERi VAR
Giresun’da 16 yaşın-

daki Sıla Şentürk’ü 
öldüren şüpheli tutuklandı.

Ankara’dan gelerek Sıla 
Şentürk’ü ailesiyle yaşadığı 
Yalı Mahallesi’ndeki evinde 
dün bıçaklayarak öldüren 
Hüseyin Can Gökçek (21), 
savcılıktaki ifadesinin ar-
dından tutuklanma talebiyle 
mahkemeye sevk edildi.

Gökçek, çıkarıldığı Gire-
sun Sulh Ceza Hakimliğince 
“çocuğa ya da beden ve ruh 
bakımından kendisini koru-
mayacak durumda bulunan 
kişiye karşı kasten öldürme” 
suçundan tutuklandı. Geniş 
güvenlik önlemleri altında 
adliyeden çıkarılan zanlı, 
Giresun E Tipi Kapalı Ceza-
evi’ne gönderildi.

Giresun Barosu Başkanı 
Soner Karademir, Ordu 
Barosu Başkanı Sibel Torun 

ve Trabzon Barosu Başkanı 
Sibel Suiçmez ile Giresun 
Adliyesi önünde yaptığı 
basın açıklamasında, Sıla 
Şentürk’e Allah’tan rahmet, 
yakınları ve sevenlerine 
başsağlığı diledi.

Giresun Barosu, Türkiye 
Barolar Birliği, çevre illerin 
baroları ve tüm Türkiye 
baroları olarak süreci 
yakından takip etmeye 
devam edeceklerini belirten 
Karademir, “Giresun soruş-
turma dosyasına müdahil 
olduğumuzu, yaşanan bu 
vahim olay nedeniyle failin, 
sorumluluğu ya da ihmali 
olanların kanunlarımızın 
öngördüğü yaptırıma tabi 
tutulmaları için gereken 
tüm çabayı göstereceği-
mizi kamuoyunun bilgisine 
sunarız.” dedi. 

GİRESUN (AA)
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Ahmed Çıtlakoğlu

Giresun'da;köyde üretilen süt ve 
yoğurtları bir telefonla evinize 

getirebiliriz. Arzu eden mandıramızı gelip 
gözleriyle görebilir…Herşey doğal…

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

Ergün Cici: 0541 457 26 90     Hüseyin Ünlü:0543 599 09 28

“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi 
karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o 
aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)

***
Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..
Her ağaçtan kaşık olmaz… 
Her ağaçtan kürek tahtası olmaz… 
Her ağaçtan mezar tahtası bile olmaz!
***
Her ağacın kullanıldığı özel yerler vardır.
Kavak ağacından kapı pencere olmaz ama sanki kibrit ve meyve 

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

Patiskadan veya basmadan,  güzel elbise terzi çok mahir de olsa
dikilmez.

Nasıl ki ağaçlar farklı özelliklerde yaratılmış ise insanlar da farklı 
kabiliyetlerde yaratılmıştır.

Nasıl ki her ağaç her yerde kullanılamaz ise daher insan  her yerde 
değerlendirilemez!..

***
Her insanın meziyetleri farklıdır. 
Her insanın başarılı olduğu mutlaka bir saha vardır. 

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

Fakat her insanı her sahada değerlendiremezsiniz.
Her insanı üstün meziyetinin olduğu sahalarda değerlendirmek 

gerekir.

***
Yöneticilik farklı bir meziyettir. 
Bir kişi iyi bir sanatçı, iyi bir ilim ehli olabilir… 
Lakin iyi bir sanatçı, iyi bir ilim ehli; iyi bir yönetici olacak demek 

değildir!..

Yöneticilik (idarecilik) ehliyet ve kabiliyeti olmayan bir ilim ehlinden 
yönetici olmaz, olsa da arzu edilen başarı elde edilemez.

***
Kurumlara atanacak idarecilerde her kurumun özelliğine göre –ehliyet 

ve liyakatle alakalı- eğitim diploması, tecrübe süresi v.s. gibi önceden 
belirlenen kriterler aranır… Önce kriter belirlenir, sonra kriterlere uygun 
eleman aranır.

Lakin ne hazindir ki, siyasî partilerin il-ilçe başkanları seçilirken 
hiçbir kriter aranmaz!..

Pardon,  tek bir kriter aranır:
İl Başkanı ilin siyasî abisinin için; parti genel başkanın da değil, o 

adamı olmak!.. 
İlçe Başkanları ilçenin abisi milletvekilinin adamı olmak! için; o 
***
Hadi muhalefet patilerini bir tarafa bırakalım, ya iktidar partisine ne 

demeli!..
İktidar partisinin il başkanı kendini sadece parti teşkilatlarının 

başkanı değil o ildeki (vali dahil) bütün bürokratların başkanı kabul 
eder!.. 

Tabii ki her sahada olduğu gibi burada da ilim irfan sahibi, edep adap 
ve dahi haddini bilen il başkanlarını tenzih ediyoruz.

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

gelen sistem bu… 
Yalnız bu iktidar dönemine mahsus değil, geçmiş iktidar dönemlerinde 

de uygulanan bir realite!
İlçelerde de ilçe başkanları kendilerine il başkanlarının rolünü 

biçiyorlar.
***
Lütfen yanlışta ısrar edilmemeli!..
İl-ilçe başkalarında  bu asgari kriterler önceden belirlenmeli,

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

İl-ilçe başkalarının seçiminde  siyasî vesayete son verilmeli…
Abinin adamı değil, genel başkanın adamı olabilecek hiç değilse  

adaylar aranmalı!..

Başkanlığı şahsî çıkar ve menfaat aracı görmek isteyenler, 
makam ve mevki elde etmek, belediye başkanlığı ve milletvekilliğine 
basamak olarak kullanmak isteyenler; il/ilçe başkanlıklarından uzak 
tutulmalı.

***
“Bir kunduracının elinde kuyumcunun aleti, kuma ekilmiş dane 

gibidir… Kunduracının önünde çiftçinin aleti, köpeğin önünde saman, 
eşeğin önünde kemik, bir şey ifade etmez.” (Hz. Mevlana)

Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu
03 Kasım 2020 Salı / 17 Rebiulevvel 1442

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

Tiyatrosu tarafından Vahit Sütlaş 
Sahnesi'nde her hafta Çarşamba ve 
Cuma günleri saat 20.00'da 
Ebegümeci adlı müzikli komedi 
oyunu ve her Pazar saat 12.00'da 
'Kitap Su ile Tablet Can' adlı çocuk 
oyunu sergileniyor.

Giresun Belediyesi yetkilileri, 
tedbiri elden bırakmama hususunda 
kararlı olduklarını vurgulayarak: 
“Salgın tedbirleri konusunda ilk 
günkü hassasiyeti ve özeni 
göstermeye devam ediyoruz. 
Hemşehrilerimizin ve konuklarımızın 
sağlığını tehlikeye atacak hiçbir 
girişime ve dikkatsizliğe izin 
vermemiz mümkün değildir.” dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

(1'den devam)
Yılmaz şöyle konuştu: “  Diğer 

yandan ,bugün 310 Milyon resmi 
ilan edilen toplam borcu ile batağa 
gömüldüğü kabul edilen İl Özel 
İdaremizle ilgili sadece 2 görevden 
alma işlemi gerçekleştirilerek adete 
bu işin siyasi  ve iktidar boyutu  
kamue edilmekte, yapılan yasa dışı 
iş ve işlemlerde , tek başına önce 
Genel Sekreter, sonra da  Genel  
Sekreter Yardımcısı  sorumluymuş 
gibi bir algı yaratılmak 
istenmektedir.

 Bizim 6 yıldır İl Genel Meclisinde 
CHP Grubu olarak yaptığımız tespit  
ve eleştiriler sonucunda  red oyu Giresun’dan İzmir’e yardım eli

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

da, Giresun'dan depremzedeler için 
gönderilecek insani yardım malze-
melerinin, Valilik Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfı koordinas-
yonunda toplandığı belirtildi.

Açıklamada, Vali Enver Ünlü'nün 
talimatıyla belirtilen standartlara 
uygun şekilde il ve ilçe Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıarı 
aracılığıyla toplanan gıda ve 

verdiğimiz konular , bugün eski 
Genel Sekreter Hüseyin TAŞKIN'ın  
görevden alınma gerekçeleri  olarak 
sıralanmıştır. Diğer anlamda  ,bizim 
uyarılarımız, yapmayın dediğimiz 
işler sadece bir  günah keçisine 
yüklenmiştir. Ne bu kararlara evet 
oyu veren İl Genel Meclisi üyeleri, 
ne Encümen üyeleri ,ne de Vali'ler. 
Hepsi  pir-i pak. Hepsi tertemiz  
gösteriliyor.

Sonuç olarak, muhalefet olarak 
yaptığımız eleştiriler  doğrulandı  
diye sevinelim mi? Yoksa , yasa ve  
yönetmelik  tanımadan savurgan ve 
hoyrat işlerin yapılmasını isteyen    
Adalet ve Kalkınma Partili 

siyasetçilerin isteklerini emir kabul 
eden ,İl Genel Meclisi   Başkanları  
ve üyeleri, Encümen üyeleri, Valiler 
ve  Genel Sekreter  yüzünden batan  
İl Özel  İdaresine üzülelim mi? 
Şaşkınız.   

  Özetle , bu işten anladığımız 
,Sel de yitirdiğimiz 14 canın hesabı 
kimseden sorulmuş değil. Sadece 
mevcut AKP milletvekillerinin 
istemediklerinin  yeri değişiyor. 
Böylelikle Özel İdarenin içine 
düştüğü bu  çamurun ,bu balçığın 
birinci sorumlusu iktidar ve onun 
temsilcileri temizlenmeye çalışılıyor. 

Böyle hedef saptıramazsınız. Tekrar 
ediyorum. Genel Sekreteri  
görevden alma gerekçeleri  5302 
sayılı yasaya aykırı işler, bundan 
önceki meclisten, bazıları da bu 
dönem meclisinden geçti. Yine bu 
konular Encümende karara  
bağlandı. CHP Grubu olarak biz bu 
konulara  mecliste red oyu verdik. 
Çoğunluk olan AKP'li meclis üyeleri  
kabul oyu verdiniz. Dönemin  Valileri 
de bu kararları onayladılar. Dün Özel 
İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu işten 
böyle sıyrılamaz. “

kullanılmamış battaniyeden oluşan 
yardımların, dün gece İzmir 
Valiliğine ulaştırılmak üzere yola 
çıktığı kaydedildi.

Öte yandan Vali Ünlü, sosyal 
medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, Giresun'da İzmir'e gönül 
köprüsü çerçevesinde yardımların 
yola çıktığını belirterek, "Bizler 
gücümüzü zor günlerde 
kenetlenerek kazanan bir milletiz." 
ifadesini kullandı.

Şehit Posta Memuru Seyfettin 
Dokumacı için PTT Çalışanları 
Dayanışma Derneği tarafından 
Afrika'nın Çad bölgesinde su 
kuyusu açtırıldı.

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

PTT Genel Müdürlüğü Eğitim 
Dairesi Başkanı ( PTT Giresun Eski 
Başmüdürü ) Sefa Kukul 
önderliğinde PTT-Der'in 
organizasyonu ile Afrika Çad 
n'djamena bölgesinde Alucralı Şehit 
Postacı Seyfeddin Dokumacı adına 

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

Kukul beyin projesini hayata 
geçirdik. Rabbim Seyfettin 
kardeşimizin şehadetini kabul etsin. 
Bizlere destek veren başta 
şehidimizin ailesi olmak üzere tüm 
güzel insanlardan Allah razı olsun. 
Ptt-Der Ptt çalışanının vefa 
yüzüdür." dedi.

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

Giresun'da;köyde üretilen süt ve 
yoğurtları bir telefonla evinize 

getirebiliriz. Arzu eden mandıramızı gelip 
gözleriyle görebilir…Herşey doğal…

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

Ergün Cici: 0541 457 26 90     Hüseyin Ünlü:0543 599 09 28

“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi 
karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o 
aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)

***
Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..
Her ağaçtan kaşık olmaz… 
Her ağaçtan kürek tahtası olmaz… 
Her ağaçtan mezar tahtası bile olmaz!
***
Her ağacın kullanıldığı özel yerler vardır.
Kavak ağacından kapı pencere olmaz ama sanki kibrit ve meyve 

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

Patiskadan veya basmadan,  güzel elbise terzi çok mahir de olsa
dikilmez.

Nasıl ki ağaçlar farklı özelliklerde yaratılmış ise insanlar da farklı 
kabiliyetlerde yaratılmıştır.

Nasıl ki her ağaç her yerde kullanılamaz ise daher insan  her yerde 
değerlendirilemez!..

***
Her insanın meziyetleri farklıdır. 
Her insanın başarılı olduğu mutlaka bir saha vardır. 

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

Fakat her insanı her sahada değerlendiremezsiniz.
Her insanı üstün meziyetinin olduğu sahalarda değerlendirmek 

gerekir.

***
Yöneticilik farklı bir meziyettir. 
Bir kişi iyi bir sanatçı, iyi bir ilim ehli olabilir… 
Lakin iyi bir sanatçı, iyi bir ilim ehli; iyi bir yönetici olacak demek 

değildir!..

Yöneticilik (idarecilik) ehliyet ve kabiliyeti olmayan bir ilim ehlinden 
yönetici olmaz, olsa da arzu edilen başarı elde edilemez.

***
Kurumlara atanacak idarecilerde her kurumun özelliğine göre –ehliyet 

ve liyakatle alakalı- eğitim diploması, tecrübe süresi v.s. gibi önceden 
belirlenen kriterler aranır… Önce kriter belirlenir, sonra kriterlere uygun 
eleman aranır.

Lakin ne hazindir ki, siyasî partilerin il-ilçe başkanları seçilirken 
hiçbir kriter aranmaz!..

Pardon,  tek bir kriter aranır:
İl Başkanı ilin siyasî abisinin için; parti genel başkanın da değil, o 

adamı olmak!.. 
İlçe Başkanları ilçenin abisi milletvekilinin adamı olmak! için; o 
***
Hadi muhalefet patilerini bir tarafa bırakalım, ya iktidar partisine ne 

demeli!..
İktidar partisinin il başkanı kendini sadece parti teşkilatlarının 

başkanı değil o ildeki (vali dahil) bütün bürokratların başkanı kabul 
eder!.. 

Tabii ki her sahada olduğu gibi burada da ilim irfan sahibi, edep adap 
ve dahi haddini bilen il başkanlarını tenzih ediyoruz.

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

gelen sistem bu… 
Yalnız bu iktidar dönemine mahsus değil, geçmiş iktidar dönemlerinde 

de uygulanan bir realite!
İlçelerde de ilçe başkanları kendilerine il başkanlarının rolünü 

biçiyorlar.
***
Lütfen yanlışta ısrar edilmemeli!..
İl-ilçe başkalarında  bu asgari kriterler önceden belirlenmeli,

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

İl-ilçe başkalarının seçiminde  siyasî vesayete son verilmeli…
Abinin adamı değil, genel başkanın adamı olabilecek hiç değilse  

adaylar aranmalı!..

Başkanlığı şahsî çıkar ve menfaat aracı görmek isteyenler, 
makam ve mevki elde etmek, belediye başkanlığı ve milletvekilliğine 
basamak olarak kullanmak isteyenler; il/ilçe başkanlıklarından uzak 
tutulmalı.

***
“Bir kunduracının elinde kuyumcunun aleti, kuma ekilmiş dane 

gibidir… Kunduracının önünde çiftçinin aleti, köpeğin önünde saman, 
eşeğin önünde kemik, bir şey ifade etmez.” (Hz. Mevlana)

Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu
03 Kasım 2020 Salı / 17 Rebiulevvel 1442

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

Tiyatrosu tarafından Vahit Sütlaş 
Sahnesi'nde her hafta Çarşamba ve 
Cuma günleri saat 20.00'da 
Ebegümeci adlı müzikli komedi 
oyunu ve her Pazar saat 12.00'da 
'Kitap Su ile Tablet Can' adlı çocuk 
oyunu sergileniyor.

Giresun Belediyesi yetkilileri, 
tedbiri elden bırakmama hususunda 
kararlı olduklarını vurgulayarak: 
“Salgın tedbirleri konusunda ilk 
günkü hassasiyeti ve özeni 
göstermeye devam ediyoruz. 
Hemşehrilerimizin ve konuklarımızın 
sağlığını tehlikeye atacak hiçbir 
girişime ve dikkatsizliğe izin 
vermemiz mümkün değildir.” dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

(1'den devam)
Yılmaz şöyle konuştu: “  Diğer 

yandan ,bugün 310 Milyon resmi 
ilan edilen toplam borcu ile batağa 
gömüldüğü kabul edilen İl Özel 
İdaremizle ilgili sadece 2 görevden 
alma işlemi gerçekleştirilerek adete 
bu işin siyasi  ve iktidar boyutu  
kamue edilmekte, yapılan yasa dışı 
iş ve işlemlerde , tek başına önce 
Genel Sekreter, sonra da  Genel  
Sekreter Yardımcısı  sorumluymuş 
gibi bir algı yaratılmak 
istenmektedir.

 Bizim 6 yıldır İl Genel Meclisinde 
CHP Grubu olarak yaptığımız tespit  
ve eleştiriler sonucunda  red oyu Giresun’dan İzmir’e yardım eli

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

da, Giresun'dan depremzedeler için 
gönderilecek insani yardım malze-
melerinin, Valilik Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfı koordinas-
yonunda toplandığı belirtildi.

Açıklamada, Vali Enver Ünlü'nün 
talimatıyla belirtilen standartlara 
uygun şekilde il ve ilçe Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıarı 
aracılığıyla toplanan gıda ve 

verdiğimiz konular , bugün eski 
Genel Sekreter Hüseyin TAŞKIN'ın  
görevden alınma gerekçeleri  olarak 
sıralanmıştır. Diğer anlamda  ,bizim 
uyarılarımız, yapmayın dediğimiz 
işler sadece bir  günah keçisine 
yüklenmiştir. Ne bu kararlara evet 
oyu veren İl Genel Meclisi üyeleri, 
ne Encümen üyeleri ,ne de Vali'ler. 
Hepsi  pir-i pak. Hepsi tertemiz  
gösteriliyor.

Sonuç olarak, muhalefet olarak 
yaptığımız eleştiriler  doğrulandı  
diye sevinelim mi? Yoksa , yasa ve  
yönetmelik  tanımadan savurgan ve 
hoyrat işlerin yapılmasını isteyen    
Adalet ve Kalkınma Partili 

siyasetçilerin isteklerini emir kabul 
eden ,İl Genel Meclisi   Başkanları  
ve üyeleri, Encümen üyeleri, Valiler 
ve  Genel Sekreter  yüzünden batan  
İl Özel  İdaresine üzülelim mi? 
Şaşkınız.   

  Özetle , bu işten anladığımız 
,Sel de yitirdiğimiz 14 canın hesabı 
kimseden sorulmuş değil. Sadece 
mevcut AKP milletvekillerinin 
istemediklerinin  yeri değişiyor. 
Böylelikle Özel İdarenin içine 
düştüğü bu  çamurun ,bu balçığın 
birinci sorumlusu iktidar ve onun 
temsilcileri temizlenmeye çalışılıyor. 

Böyle hedef saptıramazsınız. Tekrar 
ediyorum. Genel Sekreteri  
görevden alma gerekçeleri  5302 
sayılı yasaya aykırı işler, bundan 
önceki meclisten, bazıları da bu 
dönem meclisinden geçti. Yine bu 
konular Encümende karara  
bağlandı. CHP Grubu olarak biz bu 
konulara  mecliste red oyu verdik. 
Çoğunluk olan AKP'li meclis üyeleri  
kabul oyu verdiniz. Dönemin  Valileri 
de bu kararları onayladılar. Dün Özel 
İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu işten 
böyle sıyrılamaz. “

kullanılmamış battaniyeden oluşan 
yardımların, dün gece İzmir 
Valiliğine ulaştırılmak üzere yola 
çıktığı kaydedildi.

Öte yandan Vali Ünlü, sosyal 
medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, Giresun'da İzmir'e gönül 
köprüsü çerçevesinde yardımların 
yola çıktığını belirterek, "Bizler 
gücümüzü zor günlerde 
kenetlenerek kazanan bir milletiz." 
ifadesini kullandı.

Şehit Posta Memuru Seyfettin 
Dokumacı için PTT Çalışanları 
Dayanışma Derneği tarafından 
Afrika'nın Çad bölgesinde su 
kuyusu açtırıldı.

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

PTT Genel Müdürlüğü Eğitim 
Dairesi Başkanı ( PTT Giresun Eski 
Başmüdürü ) Sefa Kukul 
önderliğinde PTT-Der'in 
organizasyonu ile Afrika Çad 
n'djamena bölgesinde Alucralı Şehit 
Postacı Seyfeddin Dokumacı adına 

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

Kukul beyin projesini hayata 
geçirdik. Rabbim Seyfettin 
kardeşimizin şehadetini kabul etsin. 
Bizlere destek veren başta 
şehidimizin ailesi olmak üzere tüm 
güzel insanlardan Allah razı olsun. 
Ptt-Der Ptt çalışanının vefa 
yüzüdür." dedi.

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Türk Medeni Kanunu’nun 
kabul edilmesi, kadının 

insan hakları açısından dev 
bir adımdır. Bu yasa kadını 
ve erkeği yurttaşlık temelinde 
eşitlemiştir. Erkeğin çok eşliliği 
ve tek taraflı boşanmasına 
ilişkin düzenlemeler kaldırılmış, 
tek eşle evlilik esası getirilmiş-
tir. Kadınlara boşanma, mah-
kemede tanıklık yapma, eşit 
miras, velayet hakkı ve malları 
üzerinde tasarruf yapma hakkı 
tanınmıştır. “dedi

Acartürk şöyle konuştu: 
“1 Ocak 2002 tarihinde yü-

rürlüğe giren yeni Türk Medeni 
Kanunu ile de aile hukuku ku-
ralları günün değişen koşulları-
na uygun hale getirilmiştir. “Aile 
reisi kocadır” hükmü değiştiril-
miş, evlilik birliğinde kadın ve 
erkeğe eşit söz hakkı tanın-
mıştır. “Evin seçimini kocanın 
yapacağı” hükmü değiştirilerek, 
eşlerin oturacakları evi birlikte 
seçmeleri hüküm altına alın-
mıştır. Evlilik birliğinin giderle-
rine yalnız malvarlığı ile değil 
emekleriyle de katılabilme ola-
nağı sağlanmıştır. Ayrıca evlilik 
sona erdiğinde evlilik sürecinde 
edinilen malların paylaşımında 
eşler arası eşitlik sağlanmıştır. 

AKP iktidarının kadın erkek 
eşitliğine inanmayan zihniyeti, 
her geçen gün kazanılmış hak-
larımızı aşındırdı. 2017 yılında 
“müftülere resmi nikâh yetkisi” 
tanındı. Böylece laik hukukun 
simgesi olan Medeni Kanu-

nu’muzla sağlanan hukuk birliği 
göz ardı edildi. 2021 yılında ise 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir 
gece yarısı kararı ile kadı-
nın yaşam hakkını savunan 
İstanbul Sözleşmesi hukuksuz 
bir şekilde fesih edildi. Şimdi 
de kadının nafaka hakkına göz 
dikildi. 

Değerli Basın Mensupları, 
Boşanma sonrasında tarafla-

ra üç çeşit nafaka hakkı tanınır. 
Bunlar; tedbir nafakası, iştirak 
nafakası ve yoksulluk nafaka-
sıdır. 

Tedbir nafakası; boşanma 
davasının açıldığı günden baş-
layarak dava süresince gerekli 
görüldüğü hallerde verilen bir 
nafaka türüdür. Kadın Dayanış-
ma Vakfı’nın “Yoksulluk Nafa-
kası” incelemelerine göre, dava 
sürerken müşterek çocuklar 
için talep edilen tedbir nafaka-
sı oranı sadece yüzde 44’tür. 
Eşler için talep edilen tedbir 
nafakası oranı ise yüzde 46’dır. 

İştirak nafakası, çocuğun 

velayetini alan eşe, çocuğun 
bakımı, eğitimi ve korunması 
için ödenen nafakadır çünkü bu 
giderler anne ve babanın ortak 
sorumluluğudur. Müşterek 
çocuklar için talep edilen iştirak 
nafakasının oranı yüzde 61’dir. 

Yoksulluk nafakası ise bo-
şanma davasının bitip kesin-
leşmesinden sonra ödenen 
bir nafaka türüdür. Boşanma 
yüzünden yoksulluğa düşe-
cek tarafa, geçimi için diğer 
taraftan mali gücü oranında 
nafaka bağlanır. Düzenlemede 
herhangi bir cinsiyet belirtilme-
miştir. Daha çok kadının lehine 
olmasının nedeni, boşanma 
sonrasında yoksullaşan taraf 
daha çok kadınlardır. Bu tablo 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin 
bir sonucudur. 

Kaldı ki bu nafaka süresiz 
değildir. Alacaklının yeniden 
evlenmesi ya da taraflardan 
birinin ölümü halinde orta-
dan kalkar. Buna ek olarak, 
alacaklı tarafın bir başkasıyla 
fiilen evlenmiş gibi yaşama-
sı, işe girerek yoksulluğunun 
ortadan kalkması durumunda 
da mahkeme kararıyla kaldırı-
labilir. Ayrıca, mali durumların 
değişmesi halinde nafaka 
miktarının azalmasına karar 
verilebilir. Kadınlar tarafından 
talep edilen yoksulluk nafaka-
sının oranı yüzde 70’tir, çünkü 
davalara taraf olan kadınların 
yüzde 45’inin herhangi bir 
geliri yoktur. 

Kadın Dayanışma Vak-
fı’nın 2019 yılında yaptığı bu 
çalışmaya göre, mahkemeler, 
nafaka taleplerinin sadece 
yüzde 8’ini tam olarak kabul 
etmiştir. Ayrıca nafaka meblağ-
ları da kamuoyuna yansıdığı 
gibi milyonlar değildir. Kadın-
ların sadece yüzde 2’si 2000 
TL’nin üstünde nafaka alırken 
yüzde 66’sı 500 TL’nin altında 
nafakaya mecbur bırakılmak-
tadır. Şunu da hatırlatmakta 
fayda var: bağlanan nafakala-
rın yüzde 50,7’si hiç ödenme-
mektedir. 

Ayrıca, bir gün evli kalıp 
ömür boyu nafaka ödediğini 
iddia eden erkekleri TÜİK veri-
leri bile yalanlıyor. 2020 yılında 
açıklanan TÜİK verilerine göre, 
Türkiye’de boşanmaların sa-
dece yüzde 2.2’si bir yıldan az 
evlilikleri kapsıyor.

 Değerli Basın Mensupları, 
Şahsım hükümetinin yaptık-

ları bunlarla da bitmiyor. Aile 
Hukuku’nda “zorunlu arabulu-
culuk” uygulaması getirilmeye 
çalışılıyor. Bu düzenleme haya-
ta geçirilirse; kadınlar açısın-
dan yeni mağduriyetler yara-
tılacak. Örneğin, kadın şiddet 
uygulayan erkek ile aynı ma-
sada uzlaşmaya zorlanacak. 
AKP Hükümeti boşanmaları 
hızlandırarak, dava süresince 
yoksullaşan tarafa ve çocuğa 
bağlanan tedbir nafakasını da 
ortadan kaldırmayı planlıyor. 
Boşanma davası süresince aile 

konutunda kadın ve çocukların 
yaşamasına karar verilebiliyor-
du. Oysa getirmeye çalıştıkları 
yeni düzenlemede, kadın ve 
çocuklar birkaç ay içinde aile 
konutundan çıkarılabilecek. Za-
ten ödenmeyen nafakalar için 
ister öde, ister ödeme dönemi 
başlayacak. 

Değerli Basın Mensupları, 
Biz bu hakları büyük mücadele-
ler sonunda kazandık. Cumhu-
riyetimizi kadın erkek beraber 
kurduk. 

Cumhuriyet Halk Partisi 

olarak diyoruz ki; eşit, demok-
ratik, laik, sosyal hukuk devleti 
olan bir Türkiye’yi yeniden hep 
birlikte inşa edeceğiz. Aydınlık 
bir gelecek tasarısıyla kurulan 
Cumhuriyetimizin karartılması-
na asla izin vermeyeceğiz. 

Tüm kadınları ve eşitlikçi 
erkekleri Medeni Kanunumuza 
sahip çıkmaya davet ediyoruz. 
Bugün bizimle dayanışma içeri-
sinde olan kadın platformlarını, 
dernekleri, duygu ve düşün-
celerimizi paylaşan, çoğaltan 
herkesi selamlıyoruz.”

MUBERRA ACARTURK KUTLADI
CHP Giresun Kadın Kolları Başkanı Müberra Acartürk,Türk Medeni Kanunun  96 yılını kutladı. Acartürk, ”önce bugün, Türk 

Medeni Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi. Başta ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak 
üzere, eşitlik ve demokrasi mücadelesinde bize güç katan tüm devrimcileri sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz.

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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1918’li yıllardayız... 
Giresun’un Kırık Nahiyesi 

taraflarındayız.. 
Mondros barış anlaşması 

yapılmış.. 
Silahlar bırakılmış... 
Böyle bir anlaşma yapılmış 

yapılmasına ama; 
Bu iş en çok ‘Pontus Çeteleri-

nin’ işine yaramış.. 
Yani, savaşmamak için bırakı-

lan silahlar; 
Pontus Çetelerinin yuvaların-

da toplanmış... 
Unvanı; Kırçıloğlu Anastas... 
Kasabası; Giresun 
Nahiyesi; Kırık (Yavuzkemal) 
Köyü; İnayet 
Tabiatı: Rum vatandaşı 
1917-18 yıllarında; 
Kırık Nahiyesi İdare Meclisi 

üyesi olmuş... 
Aynı zamanda kardeşi Yanko 

İnayet Muhtarı...

Kendisi de;
Köy İhtiyar Heyetinde ‘Koca-

başı’ (Baş Azalık) yapmış.. 
Köyünün ve yörenin ileri ge-

len zenginlerinden birisi... 
Bölgede cömert birisi olarak 

tanınıyor.. 
Kapısından kim geçerse 

geçsin, sofra kurmadan gönder-
miyor... 

Ve ister Müslim, ister Gay-
ri-Müslim olsun; 

Köyün ve yörenin gençleri 
tarafından da çok seviliyor... 

Böylesi olumlu niteliklere 
sahip olduğu içindir ki; 

Bölgede yaşayanlar tara-
fından sevildiği gibi güvende 
veriyor... 

Böylesine kuşku duyulmaya-
cak kadar bir güven sağladığı 
içindir ki; 

Pontus ve Ermeni çetelerinin 
saklanabilecekleri, beslenebile-

cekleri ve çetelerin adeta can 
güvenliğini sağlayan sigor-
talı mekan oluyor, Kırçıloğlu 
Anastas’ın evi... 

Aynı zamanda da ‘Pontus 
Çetesi’ avına çıkan askerle-
rin avlandıkları bir ‘tuzak evi’ 
oluyor, herkesin çok güvendiği 
Anastas’ın evi... 

Şöyle ki; 
Eşkıya ve çete takibine 

çıkan askerleri yorgunluklarını 
atmak ve karınlarını doyurmak 
için evine davet ediyor... 

Ve bir daha o askerlerden 
haber alınamıyor... 

Yani; 
Kırçıloğlu Anastas’ın evine 

giren askerler bir daha dışarı 
çıkamıyor... 

İçeride saklanan Pontus Çe-
teleri tarafından teslim alınıyor... 

Silahlarına el koyuluyor... 
Ve ardından da öldürüldükten 

sonra, gece götürülüp bir yerlere 
gömülüyor... 

Kırçıloğlu Anastas bu kadarla 
da kalmıyor; 

Reşadiye ve Şebinkarahi-
sar tarafında saklanmaya yer 
bulamayan Rum ve Ermeni 
Çetelerini de evinde saklayıp, 
yedirip-içiriyor... 

En güvenli ve en üst düzeyde 
saklanan bu Pontus Çeteleri ki; 

Kırçıloğlu Anastas’ın evinde 
yatıp-kalkıyorlar... 

Yiyip-içiyorlar... 

Yorgunlukları geçince de 
çevrede bulunan Türk Köylerini, 
evlerini ve obalarını yakıp-yık-
maya ve basmaya gidiyorlar... 

Kısacası; 
Yörede sadece Türklere değil, 

eylemlerine katılmayan ve haklı 
bulmayan kendi Rum vatandaş-
larına bile huzur vermiyorlar... 

Hatta bu konuda iyiden-iyiye 
gına gelen yörenin Rum halkı, 
bir yolunu bulup ‘Pontus Çetele-
rinin’ saklandıkları yerleri (idari 
olarak) bağlı oldukları Şebin-
karahisar yönetimine gizli-gizli 
şikayet ediyorlar.... 

Tekrar Anastas’ın evinde 
saklanan Pontus ve Ermeni Çe-
telerine geri dönecek olursak; 

Pontus Çeteleri daha çok 
Kırık Nahiyesinin İnayet, Yatmış 
ve Konuklu köylerinde ve bu 
köylere yakın Obalardaki boş 
evlerde de saklanıyorlar... 

Ve kendilerini yakalamaya 
gelen askerlerle karşılaşınca da; 

Karşılıklı çatışmaya 
giriyorlar... 

Ve bu yapılan 
çatışmalarda sadece 
askerler değil, kendile-
rini saklamak isteme-
yen sivil halklardan da 
ölen oluyor... 

Örneğin, bir kış 
günü yapılan çatışma 
sırasında; 

Karakol Kumanda-
nı Karahisarlı Boza-

cıoğlu Kazım Çavuş ve iki askeri 
pusuya düşürülüp öldürüldüğü 
gibi... 

Aynı gün, Kırık Nahiyesi-Me-
lense köyünden Fatsalıoğlu 
Tevfik Efendinin oğlu Salih’i de 
vurup öldürmüşlerdir... 

Peki, yörenin bu kadar 
sevdiği ve güvendiği Kırçıloğlu 
Anastas, neden birdenbire 180 
derece dönüş yapıyor; 

Ve neden ‘Pontus Çetelerine’ 
kapılarını sonuna kadar açıyor-
du? 

Nedenini şöyle açıklıyor o 
günün belgeleri; 

Eğer, Doğu Karadeniz Böl-
gesinde ‘Pontus Devleti’ kurma 
hayalleri gerçekleşirse, Kırçıloğ-
lu Anastas’ta Kırık Nahiyesinin 
‘Komutanı’ olacakmış... 

Sonuç mu? 
Hemen bağlayalım; 
Bu yaşanan karmaşanın 

önünü beri alabilmek için 1920 

yalının Mayıs ayında Giresun 
kasabasının Komutanı H. Avni 
Alpaslan ile Osman Ağa ve 
çeteleri, İnayet köyünde ve 
Anastas’ın evinde saklanan 
‘Pontus Çetelerini’ yakalamaya 
gitmişler... 

Osman Ağa Çetelerinin kendi-
lerini yakalamaya geldiğini du-
yan (her kimden duymuşlarsa) 
Pontus Çeteleri -tabana kuvvet- 
dağlara ve yaylalara kaçıyorlar...

Köyün muhtarı kardeşi Yanko 
ile oğlu Amanat bir yolunu bulup 
onlarda kaçıyor... 

Ancak Anastas kaçamıyor;
Yakalanıyor.. 
Sorgulanıyor... 
Korkudan tir-tir titreyen 

Anastas; 
İşlediği bütün suçları bir-bir 

anlatıp, itiraf ediyor... 
Yapılan bütün itiraflardan 

sonrada; 
Evinin ahırına hapsediliyor... 
Çeteler tarafından vurulup, 

delik-deşik edildikten sonra da 
ev ateşe veriliyor... 

YARIN; 
Şebinkarahisar öyküsü... 
KAYNAK; 
Osman Fikret Topallının 

belgelerinden ve Veysel 
Usta’nın ‘Müdafaa-i Hukuk 
ve İstiklal Harbi Tarihinde-Gİ-
RESUN isimli kitabından 
alıntı yapılıp, sadeleştirerek 
anlatılmıştır...

ASIRLARCA BİRLİKTE YAŞADILAR 
SONRA BİRDENBİRE AYRILDILAR (7) 



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

Giresun'da;köyde üretilen süt ve 
yoğurtları bir telefonla evinize 

getirebiliriz. Arzu eden mandıramızı gelip 
gözleriyle görebilir…Herşey doğal…

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

Ergün Cici: 0541 457 26 90     Hüseyin Ünlü:0543 599 09 28

“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi 
karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o 
aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)

***
Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..
Her ağaçtan kaşık olmaz… 
Her ağaçtan kürek tahtası olmaz… 
Her ağaçtan mezar tahtası bile olmaz!
***
Her ağacın kullanıldığı özel yerler vardır.
Kavak ağacından kapı pencere olmaz ama sanki kibrit ve meyve 

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

Patiskadan veya basmadan,  güzel elbise terzi çok mahir de olsa
dikilmez.

Nasıl ki ağaçlar farklı özelliklerde yaratılmış ise insanlar da farklı 
kabiliyetlerde yaratılmıştır.

Nasıl ki her ağaç her yerde kullanılamaz ise daher insan  her yerde 
değerlendirilemez!..

***
Her insanın meziyetleri farklıdır. 
Her insanın başarılı olduğu mutlaka bir saha vardır. 

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

Fakat her insanı her sahada değerlendiremezsiniz.
Her insanı üstün meziyetinin olduğu sahalarda değerlendirmek 

gerekir.

***
Yöneticilik farklı bir meziyettir. 
Bir kişi iyi bir sanatçı, iyi bir ilim ehli olabilir… 
Lakin iyi bir sanatçı, iyi bir ilim ehli; iyi bir yönetici olacak demek 

değildir!..

Yöneticilik (idarecilik) ehliyet ve kabiliyeti olmayan bir ilim ehlinden 
yönetici olmaz, olsa da arzu edilen başarı elde edilemez.

***
Kurumlara atanacak idarecilerde her kurumun özelliğine göre –ehliyet 

ve liyakatle alakalı- eğitim diploması, tecrübe süresi v.s. gibi önceden 
belirlenen kriterler aranır… Önce kriter belirlenir, sonra kriterlere uygun 
eleman aranır.

Lakin ne hazindir ki, siyasî partilerin il-ilçe başkanları seçilirken 
hiçbir kriter aranmaz!..

Pardon,  tek bir kriter aranır:
İl Başkanı ilin siyasî abisinin için; parti genel başkanın da değil, o 

adamı olmak!.. 
İlçe Başkanları ilçenin abisi milletvekilinin adamı olmak! için; o 
***
Hadi muhalefet patilerini bir tarafa bırakalım, ya iktidar partisine ne 

demeli!..
İktidar partisinin il başkanı kendini sadece parti teşkilatlarının 

başkanı değil o ildeki (vali dahil) bütün bürokratların başkanı kabul 
eder!.. 

Tabii ki her sahada olduğu gibi burada da ilim irfan sahibi, edep adap 
ve dahi haddini bilen il başkanlarını tenzih ediyoruz.

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

gelen sistem bu… 
Yalnız bu iktidar dönemine mahsus değil, geçmiş iktidar dönemlerinde 

de uygulanan bir realite!
İlçelerde de ilçe başkanları kendilerine il başkanlarının rolünü 

biçiyorlar.
***
Lütfen yanlışta ısrar edilmemeli!..
İl-ilçe başkalarında  bu asgari kriterler önceden belirlenmeli,

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

İl-ilçe başkalarının seçiminde  siyasî vesayete son verilmeli…
Abinin adamı değil, genel başkanın adamı olabilecek hiç değilse  

adaylar aranmalı!..

Başkanlığı şahsî çıkar ve menfaat aracı görmek isteyenler, 
makam ve mevki elde etmek, belediye başkanlığı ve milletvekilliğine 
basamak olarak kullanmak isteyenler; il/ilçe başkanlıklarından uzak 
tutulmalı.

***
“Bir kunduracının elinde kuyumcunun aleti, kuma ekilmiş dane 

gibidir… Kunduracının önünde çiftçinin aleti, köpeğin önünde saman, 
eşeğin önünde kemik, bir şey ifade etmez.” (Hz. Mevlana)

Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu
03 Kasım 2020 Salı / 17 Rebiulevvel 1442

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

Tiyatrosu tarafından Vahit Sütlaş 
Sahnesi'nde her hafta Çarşamba ve 
Cuma günleri saat 20.00'da 
Ebegümeci adlı müzikli komedi 
oyunu ve her Pazar saat 12.00'da 
'Kitap Su ile Tablet Can' adlı çocuk 
oyunu sergileniyor.

Giresun Belediyesi yetkilileri, 
tedbiri elden bırakmama hususunda 
kararlı olduklarını vurgulayarak: 
“Salgın tedbirleri konusunda ilk 
günkü hassasiyeti ve özeni 
göstermeye devam ediyoruz. 
Hemşehrilerimizin ve konuklarımızın 
sağlığını tehlikeye atacak hiçbir 
girişime ve dikkatsizliğe izin 
vermemiz mümkün değildir.” dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

(1'den devam)
Yılmaz şöyle konuştu: “  Diğer 

yandan ,bugün 310 Milyon resmi 
ilan edilen toplam borcu ile batağa 
gömüldüğü kabul edilen İl Özel 
İdaremizle ilgili sadece 2 görevden 
alma işlemi gerçekleştirilerek adete 
bu işin siyasi  ve iktidar boyutu  
kamue edilmekte, yapılan yasa dışı 
iş ve işlemlerde , tek başına önce 
Genel Sekreter, sonra da  Genel  
Sekreter Yardımcısı  sorumluymuş 
gibi bir algı yaratılmak 
istenmektedir.

 Bizim 6 yıldır İl Genel Meclisinde 
CHP Grubu olarak yaptığımız tespit  
ve eleştiriler sonucunda  red oyu Giresun’dan İzmir’e yardım eli

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

da, Giresun'dan depremzedeler için 
gönderilecek insani yardım malze-
melerinin, Valilik Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfı koordinas-
yonunda toplandığı belirtildi.

Açıklamada, Vali Enver Ünlü'nün 
talimatıyla belirtilen standartlara 
uygun şekilde il ve ilçe Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıarı 
aracılığıyla toplanan gıda ve 

verdiğimiz konular , bugün eski 
Genel Sekreter Hüseyin TAŞKIN'ın  
görevden alınma gerekçeleri  olarak 
sıralanmıştır. Diğer anlamda  ,bizim 
uyarılarımız, yapmayın dediğimiz 
işler sadece bir  günah keçisine 
yüklenmiştir. Ne bu kararlara evet 
oyu veren İl Genel Meclisi üyeleri, 
ne Encümen üyeleri ,ne de Vali'ler. 
Hepsi  pir-i pak. Hepsi tertemiz  
gösteriliyor.

Sonuç olarak, muhalefet olarak 
yaptığımız eleştiriler  doğrulandı  
diye sevinelim mi? Yoksa , yasa ve  
yönetmelik  tanımadan savurgan ve 
hoyrat işlerin yapılmasını isteyen    
Adalet ve Kalkınma Partili 

siyasetçilerin isteklerini emir kabul 
eden ,İl Genel Meclisi   Başkanları  
ve üyeleri, Encümen üyeleri, Valiler 
ve  Genel Sekreter  yüzünden batan  
İl Özel  İdaresine üzülelim mi? 
Şaşkınız.   

  Özetle , bu işten anladığımız 
,Sel de yitirdiğimiz 14 canın hesabı 
kimseden sorulmuş değil. Sadece 
mevcut AKP milletvekillerinin 
istemediklerinin  yeri değişiyor. 
Böylelikle Özel İdarenin içine 
düştüğü bu  çamurun ,bu balçığın 
birinci sorumlusu iktidar ve onun 
temsilcileri temizlenmeye çalışılıyor. 

Böyle hedef saptıramazsınız. Tekrar 
ediyorum. Genel Sekreteri  
görevden alma gerekçeleri  5302 
sayılı yasaya aykırı işler, bundan 
önceki meclisten, bazıları da bu 
dönem meclisinden geçti. Yine bu 
konular Encümende karara  
bağlandı. CHP Grubu olarak biz bu 
konulara  mecliste red oyu verdik. 
Çoğunluk olan AKP'li meclis üyeleri  
kabul oyu verdiniz. Dönemin  Valileri 
de bu kararları onayladılar. Dün Özel 
İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu işten 
böyle sıyrılamaz. “

kullanılmamış battaniyeden oluşan 
yardımların, dün gece İzmir 
Valiliğine ulaştırılmak üzere yola 
çıktığı kaydedildi.

Öte yandan Vali Ünlü, sosyal 
medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, Giresun'da İzmir'e gönül 
köprüsü çerçevesinde yardımların 
yola çıktığını belirterek, "Bizler 
gücümüzü zor günlerde 
kenetlenerek kazanan bir milletiz." 
ifadesini kullandı.

Şehit Posta Memuru Seyfettin 
Dokumacı için PTT Çalışanları 
Dayanışma Derneği tarafından 
Afrika'nın Çad bölgesinde su 
kuyusu açtırıldı.

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

PTT Genel Müdürlüğü Eğitim 
Dairesi Başkanı ( PTT Giresun Eski 
Başmüdürü ) Sefa Kukul 
önderliğinde PTT-Der'in 
organizasyonu ile Afrika Çad 
n'djamena bölgesinde Alucralı Şehit 
Postacı Seyfeddin Dokumacı adına 

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

Kukul beyin projesini hayata 
geçirdik. Rabbim Seyfettin 
kardeşimizin şehadetini kabul etsin. 
Bizlere destek veren başta 
şehidimizin ailesi olmak üzere tüm 
güzel insanlardan Allah razı olsun. 
Ptt-Der Ptt çalışanının vefa 
yüzüdür." dedi.

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Özbayram ‘dan son-
ra söz alan Murat 
Cenğer ise “ Bizim 

komitemiz sayesinde yöremizin 
yetişmiş insanları birbirini tanı-
maya başladı .Yeni yüzler ortaya 
çıkıyor .Büyüyoruz .Bu sinerji 
ile inşallah ilçe olacağız.Ben bu 

komitemiz sayesinde Batlamalı 
olduğumu hissettim.Önceden de 
Batlamalıydım ama bu duyguyu 
hissedemiyordum.İstanbul’da 
gittiğimiz her yerde bana “Hoş-
geldin Batlamalı”diyorlar.

Bu çok çok hoşuma gidiyor.Bu 
çalışmalar ve komitemiz sayesin-

de yeni yüzlerle kaynaşıyoruz.
Bundan daha güzel hizmet 

ne olabilir ki?.Biz hep birlikte ilk 
etapta bu kenetlenme duygu-
sunu oluşturmayı başardık.
Emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum “ dedi. Hukuk sorum-
lusu avukat Kardelen Durmuş 

ise ilçe olmanın hukuki sürecini 
en doğru şekilde yönetmek için 
ellerinden geleni yapacaklarını 
söyledi.

Toplantı ardından konuşan 
Çetin Akkaya ise “2-3 ayda müt-
hiş adımlar attık.Tüm partilerden 
imza aldık”dedi… Halil Küpeli 

ise “Bizim komitemiz partileri tek 
tek gezerek Çaldağ afet evleri 
ihalesini yaptırmıştır.Bu komite 
olmasa bu ihale 2-3 yıl daha 
beklerdi.Batlama ilçe komitesi 
emin olun yörenin sesi ve solu-
ğu oldu.İnşaallah ilçeyi de biz 
kuracağız”dedi.Yörenin marka 

ismi Mustafa Başer ise “Toplan-
tı çok faydalı oldu.İstanbul ve 
Giresun komitemiz kaynaştı.Tek 
yumruk oldu.Sayın Ali Temür’ün 
dernek kurma önerisi çok isa-
betli bir öneridir.Güçlü bir dernek 
ile çok daha güçlü hizmetler 
alacağız” dedi.

Batlama Vadisi ilçe kurma komitesi önceki akşam toplanarak önemli kararlar aldı

OZBAYRAM VE CENGER
GiRESUN HEYETi iLE BULUSTU
Batlama Vadisi’ni ilçe yapma komitesi önceki akşam toplandı. Toplantıda yeni bir resmi dernek kurulması kararı çıktı...

Giresun Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğüne 

bağlı Çözüm Birimi, şehrin 
her noktasında hem taleple-
re cevap veriyor, hem de iş 
programına göre şehrin çözüm 
bekleyen noktalarına müdaha-
le ediyor. 

Onarım ve yenileme ağırlıklı 
olarak çalışan ekipler planla-
nan programa göre sorunları 
gideriyor.

Ekipler tarafından; Belediye 
yeni hizmet binası önü ile Ata-
türk Bulvarı yeni Millet Bah-
çesi önünde engelli rampası, 
Çıtlakkale Mahallesi 120 Nolu 
Sokak ile Seyit Hoca So-
kak’ta kaldırım tamiratı, Büyük 
Sanayi Sitesi’nde yol onarımı, 
Hacı Miktat Mahallesi Saadet 
Sokak ve Çınarlar Mahallesi 
Dik Sokak’ta parke tamiratı, 
Hacıhüseyin Mahallesi Düz 
Sokak’ta küp taş tamiratı, 
Debboy mevkiinde ise duba 
tamiratı yapılıyor.

Çalışmalarını kısa sürede 
tamamlayıp, vatandaşlarımızın 
taleplerine anında cevap veren 
Çözüm Birimi yetkilileri aralık-
sız olarak çalışmalara devam 
edileceğini bildirildi.

COZUM BiRiMiNDEN
iNCE DOKUNUSLARBaşkan Eroğlu konuş-

masında, “Avrupa’dan 
döviz kredisi ile borçlanan 
yandaş şirketlerin Borçlarına 
ödeyebilmeleri için yandaş 
şirketleri Kaynak aktarmak 
için elektriğe aşırı zam yapıl-
mıştır.. Devletten 0,32 TL’ye 
aldıkları elektriği, 2,06 TL’ye 
satmaktadırlar. 2021 yılında 

5,5 milyar $ Yandaş elektrik 
şirketlerine aktarılmıştır” dedi. 

PARTiLER CANAKCI’DA
FATURA YAKTI

BARO’DAN ONERi VAR
Giresun’da 16 yaşın-

daki Sıla Şentürk’ü 
öldüren şüpheli tutuklandı.

Ankara’dan gelerek Sıla 
Şentürk’ü ailesiyle yaşadığı 
Yalı Mahallesi’ndeki evinde 
dün bıçaklayarak öldüren 
Hüseyin Can Gökçek (21), 
savcılıktaki ifadesinin ar-
dından tutuklanma talebiyle 
mahkemeye sevk edildi.

Gökçek, çıkarıldığı Gire-
sun Sulh Ceza Hakimliğince 
“çocuğa ya da beden ve ruh 
bakımından kendisini koru-
mayacak durumda bulunan 
kişiye karşı kasten öldürme” 
suçundan tutuklandı. Geniş 
güvenlik önlemleri altında 
adliyeden çıkarılan zanlı, 
Giresun E Tipi Kapalı Ceza-
evi’ne gönderildi.

Giresun Barosu Başkanı 
Soner Karademir, Ordu 
Barosu Başkanı Sibel Torun 

ve Trabzon Barosu Başkanı 
Sibel Suiçmez ile Giresun 
Adliyesi önünde yaptığı 
basın açıklamasında, Sıla 
Şentürk’e Allah’tan rahmet, 
yakınları ve sevenlerine 
başsağlığı diledi.

Giresun Barosu, Türkiye 
Barolar Birliği, çevre illerin 
baroları ve tüm Türkiye 
baroları olarak süreci 
yakından takip etmeye 
devam edeceklerini belirten 
Karademir, “Giresun soruş-
turma dosyasına müdahil 
olduğumuzu, yaşanan bu 
vahim olay nedeniyle failin, 
sorumluluğu ya da ihmali 
olanların kanunlarımızın 
öngördüğü yaptırıma tabi 
tutulmaları için gereken 
tüm çabayı göstereceği-
mizi kamuoyunun bilgisine 
sunarız.” dedi. 

GİRESUN (AA)

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

Giresun'da;köyde üretilen süt ve 
yoğurtları bir telefonla evinize 

getirebiliriz. Arzu eden mandıramızı gelip 
gözleriyle görebilir…Herşey doğal…

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

Ergün Cici: 0541 457 26 90     Hüseyin Ünlü:0543 599 09 28

“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi 
karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o 
aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)

***
Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..
Her ağaçtan kaşık olmaz… 
Her ağaçtan kürek tahtası olmaz… 
Her ağaçtan mezar tahtası bile olmaz!
***
Her ağacın kullanıldığı özel yerler vardır.
Kavak ağacından kapı pencere olmaz ama sanki kibrit ve meyve 

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

Patiskadan veya basmadan,  güzel elbise terzi çok mahir de olsa
dikilmez.

Nasıl ki ağaçlar farklı özelliklerde yaratılmış ise insanlar da farklı 
kabiliyetlerde yaratılmıştır.

Nasıl ki her ağaç her yerde kullanılamaz ise daher insan  her yerde 
değerlendirilemez!..

***
Her insanın meziyetleri farklıdır. 
Her insanın başarılı olduğu mutlaka bir saha vardır. 

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

Fakat her insanı her sahada değerlendiremezsiniz.
Her insanı üstün meziyetinin olduğu sahalarda değerlendirmek 

gerekir.

***
Yöneticilik farklı bir meziyettir. 
Bir kişi iyi bir sanatçı, iyi bir ilim ehli olabilir… 
Lakin iyi bir sanatçı, iyi bir ilim ehli; iyi bir yönetici olacak demek 

değildir!..

Yöneticilik (idarecilik) ehliyet ve kabiliyeti olmayan bir ilim ehlinden 
yönetici olmaz, olsa da arzu edilen başarı elde edilemez.

***
Kurumlara atanacak idarecilerde her kurumun özelliğine göre –ehliyet 

ve liyakatle alakalı- eğitim diploması, tecrübe süresi v.s. gibi önceden 
belirlenen kriterler aranır… Önce kriter belirlenir, sonra kriterlere uygun 
eleman aranır.

Lakin ne hazindir ki, siyasî partilerin il-ilçe başkanları seçilirken 
hiçbir kriter aranmaz!..

Pardon,  tek bir kriter aranır:
İl Başkanı ilin siyasî abisinin için; parti genel başkanın da değil, o 

adamı olmak!.. 
İlçe Başkanları ilçenin abisi milletvekilinin adamı olmak! için; o 
***
Hadi muhalefet patilerini bir tarafa bırakalım, ya iktidar partisine ne 

demeli!..
İktidar partisinin il başkanı kendini sadece parti teşkilatlarının 

başkanı değil o ildeki (vali dahil) bütün bürokratların başkanı kabul 
eder!.. 

Tabii ki her sahada olduğu gibi burada da ilim irfan sahibi, edep adap 
ve dahi haddini bilen il başkanlarını tenzih ediyoruz.

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

gelen sistem bu… 
Yalnız bu iktidar dönemine mahsus değil, geçmiş iktidar dönemlerinde 

de uygulanan bir realite!
İlçelerde de ilçe başkanları kendilerine il başkanlarının rolünü 

biçiyorlar.
***
Lütfen yanlışta ısrar edilmemeli!..
İl-ilçe başkalarında  bu asgari kriterler önceden belirlenmeli,

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

İl-ilçe başkalarının seçiminde  siyasî vesayete son verilmeli…
Abinin adamı değil, genel başkanın adamı olabilecek hiç değilse  

adaylar aranmalı!..

Başkanlığı şahsî çıkar ve menfaat aracı görmek isteyenler, 
makam ve mevki elde etmek, belediye başkanlığı ve milletvekilliğine 
basamak olarak kullanmak isteyenler; il/ilçe başkanlıklarından uzak 
tutulmalı.

***
“Bir kunduracının elinde kuyumcunun aleti, kuma ekilmiş dane 

gibidir… Kunduracının önünde çiftçinin aleti, köpeğin önünde saman, 
eşeğin önünde kemik, bir şey ifade etmez.” (Hz. Mevlana)

Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu
03 Kasım 2020 Salı / 17 Rebiulevvel 1442

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

Tiyatrosu tarafından Vahit Sütlaş 
Sahnesi'nde her hafta Çarşamba ve 
Cuma günleri saat 20.00'da 
Ebegümeci adlı müzikli komedi 
oyunu ve her Pazar saat 12.00'da 
'Kitap Su ile Tablet Can' adlı çocuk 
oyunu sergileniyor.

Giresun Belediyesi yetkilileri, 
tedbiri elden bırakmama hususunda 
kararlı olduklarını vurgulayarak: 
“Salgın tedbirleri konusunda ilk 
günkü hassasiyeti ve özeni 
göstermeye devam ediyoruz. 
Hemşehrilerimizin ve konuklarımızın 
sağlığını tehlikeye atacak hiçbir 
girişime ve dikkatsizliğe izin 
vermemiz mümkün değildir.” dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

(1'den devam)
Yılmaz şöyle konuştu: “  Diğer 

yandan ,bugün 310 Milyon resmi 
ilan edilen toplam borcu ile batağa 
gömüldüğü kabul edilen İl Özel 
İdaremizle ilgili sadece 2 görevden 
alma işlemi gerçekleştirilerek adete 
bu işin siyasi  ve iktidar boyutu  
kamue edilmekte, yapılan yasa dışı 
iş ve işlemlerde , tek başına önce 
Genel Sekreter, sonra da  Genel  
Sekreter Yardımcısı  sorumluymuş 
gibi bir algı yaratılmak 
istenmektedir.

 Bizim 6 yıldır İl Genel Meclisinde 
CHP Grubu olarak yaptığımız tespit  
ve eleştiriler sonucunda  red oyu Giresun’dan İzmir’e yardım eli

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

da, Giresun'dan depremzedeler için 
gönderilecek insani yardım malze-
melerinin, Valilik Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfı koordinas-
yonunda toplandığı belirtildi.

Açıklamada, Vali Enver Ünlü'nün 
talimatıyla belirtilen standartlara 
uygun şekilde il ve ilçe Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıarı 
aracılığıyla toplanan gıda ve 

verdiğimiz konular , bugün eski 
Genel Sekreter Hüseyin TAŞKIN'ın  
görevden alınma gerekçeleri  olarak 
sıralanmıştır. Diğer anlamda  ,bizim 
uyarılarımız, yapmayın dediğimiz 
işler sadece bir  günah keçisine 
yüklenmiştir. Ne bu kararlara evet 
oyu veren İl Genel Meclisi üyeleri, 
ne Encümen üyeleri ,ne de Vali'ler. 
Hepsi  pir-i pak. Hepsi tertemiz  
gösteriliyor.

Sonuç olarak, muhalefet olarak 
yaptığımız eleştiriler  doğrulandı  
diye sevinelim mi? Yoksa , yasa ve  
yönetmelik  tanımadan savurgan ve 
hoyrat işlerin yapılmasını isteyen    
Adalet ve Kalkınma Partili 

siyasetçilerin isteklerini emir kabul 
eden ,İl Genel Meclisi   Başkanları  
ve üyeleri, Encümen üyeleri, Valiler 
ve  Genel Sekreter  yüzünden batan  
İl Özel  İdaresine üzülelim mi? 
Şaşkınız.   

  Özetle , bu işten anladığımız 
,Sel de yitirdiğimiz 14 canın hesabı 
kimseden sorulmuş değil. Sadece 
mevcut AKP milletvekillerinin 
istemediklerinin  yeri değişiyor. 
Böylelikle Özel İdarenin içine 
düştüğü bu  çamurun ,bu balçığın 
birinci sorumlusu iktidar ve onun 
temsilcileri temizlenmeye çalışılıyor. 

Böyle hedef saptıramazsınız. Tekrar 
ediyorum. Genel Sekreteri  
görevden alma gerekçeleri  5302 
sayılı yasaya aykırı işler, bundan 
önceki meclisten, bazıları da bu 
dönem meclisinden geçti. Yine bu 
konular Encümende karara  
bağlandı. CHP Grubu olarak biz bu 
konulara  mecliste red oyu verdik. 
Çoğunluk olan AKP'li meclis üyeleri  
kabul oyu verdiniz. Dönemin  Valileri 
de bu kararları onayladılar. Dün Özel 
İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu işten 
böyle sıyrılamaz. “

kullanılmamış battaniyeden oluşan 
yardımların, dün gece İzmir 
Valiliğine ulaştırılmak üzere yola 
çıktığı kaydedildi.

Öte yandan Vali Ünlü, sosyal 
medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, Giresun'da İzmir'e gönül 
köprüsü çerçevesinde yardımların 
yola çıktığını belirterek, "Bizler 
gücümüzü zor günlerde 
kenetlenerek kazanan bir milletiz." 
ifadesini kullandı.

Şehit Posta Memuru Seyfettin 
Dokumacı için PTT Çalışanları 
Dayanışma Derneği tarafından 
Afrika'nın Çad bölgesinde su 
kuyusu açtırıldı.

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

PTT Genel Müdürlüğü Eğitim 
Dairesi Başkanı ( PTT Giresun Eski 
Başmüdürü ) Sefa Kukul 
önderliğinde PTT-Der'in 
organizasyonu ile Afrika Çad 
n'djamena bölgesinde Alucralı Şehit 
Postacı Seyfeddin Dokumacı adına 

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

Kukul beyin projesini hayata 
geçirdik. Rabbim Seyfettin 
kardeşimizin şehadetini kabul etsin. 
Bizlere destek veren başta 
şehidimizin ailesi olmak üzere tüm 
güzel insanlardan Allah razı olsun. 
Ptt-Der Ptt çalışanının vefa 
yüzüdür." dedi.

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Ahmed Çıtlakoğlu

Giresun'da;köyde üretilen süt ve 
yoğurtları bir telefonla evinize 

getirebiliriz. Arzu eden mandıramızı gelip 
gözleriyle görebilir…Herşey doğal…

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

Ergün Cici: 0541 457 26 90     Hüseyin Ünlü:0543 599 09 28

“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi 
karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o 
aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)

***
Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..
Her ağaçtan kaşık olmaz… 
Her ağaçtan kürek tahtası olmaz… 
Her ağaçtan mezar tahtası bile olmaz!
***
Her ağacın kullanıldığı özel yerler vardır.
Kavak ağacından kapı pencere olmaz ama sanki kibrit ve meyve 

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

Patiskadan veya basmadan,  güzel elbise terzi çok mahir de olsa
dikilmez.

Nasıl ki ağaçlar farklı özelliklerde yaratılmış ise insanlar da farklı 
kabiliyetlerde yaratılmıştır.

Nasıl ki her ağaç her yerde kullanılamaz ise daher insan  her yerde 
değerlendirilemez!..

***
Her insanın meziyetleri farklıdır. 
Her insanın başarılı olduğu mutlaka bir saha vardır. 

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

Fakat her insanı her sahada değerlendiremezsiniz.
Her insanı üstün meziyetinin olduğu sahalarda değerlendirmek 

gerekir.

***
Yöneticilik farklı bir meziyettir. 
Bir kişi iyi bir sanatçı, iyi bir ilim ehli olabilir… 
Lakin iyi bir sanatçı, iyi bir ilim ehli; iyi bir yönetici olacak demek 

değildir!..

Yöneticilik (idarecilik) ehliyet ve kabiliyeti olmayan bir ilim ehlinden 
yönetici olmaz, olsa da arzu edilen başarı elde edilemez.

***
Kurumlara atanacak idarecilerde her kurumun özelliğine göre –ehliyet 

ve liyakatle alakalı- eğitim diploması, tecrübe süresi v.s. gibi önceden 
belirlenen kriterler aranır… Önce kriter belirlenir, sonra kriterlere uygun 
eleman aranır.

Lakin ne hazindir ki, siyasî partilerin il-ilçe başkanları seçilirken 
hiçbir kriter aranmaz!..

Pardon,  tek bir kriter aranır:
İl Başkanı ilin siyasî abisinin için; parti genel başkanın da değil, o 

adamı olmak!.. 
İlçe Başkanları ilçenin abisi milletvekilinin adamı olmak! için; o 
***
Hadi muhalefet patilerini bir tarafa bırakalım, ya iktidar partisine ne 

demeli!..
İktidar partisinin il başkanı kendini sadece parti teşkilatlarının 

başkanı değil o ildeki (vali dahil) bütün bürokratların başkanı kabul 
eder!.. 

Tabii ki her sahada olduğu gibi burada da ilim irfan sahibi, edep adap 
ve dahi haddini bilen il başkanlarını tenzih ediyoruz.

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

gelen sistem bu… 
Yalnız bu iktidar dönemine mahsus değil, geçmiş iktidar dönemlerinde 

de uygulanan bir realite!
İlçelerde de ilçe başkanları kendilerine il başkanlarının rolünü 

biçiyorlar.
***
Lütfen yanlışta ısrar edilmemeli!..
İl-ilçe başkalarında  bu asgari kriterler önceden belirlenmeli,

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

İl-ilçe başkalarının seçiminde  siyasî vesayete son verilmeli…
Abinin adamı değil, genel başkanın adamı olabilecek hiç değilse  

adaylar aranmalı!..

Başkanlığı şahsî çıkar ve menfaat aracı görmek isteyenler, 
makam ve mevki elde etmek, belediye başkanlığı ve milletvekilliğine 
basamak olarak kullanmak isteyenler; il/ilçe başkanlıklarından uzak 
tutulmalı.

***
“Bir kunduracının elinde kuyumcunun aleti, kuma ekilmiş dane 

gibidir… Kunduracının önünde çiftçinin aleti, köpeğin önünde saman, 
eşeğin önünde kemik, bir şey ifade etmez.” (Hz. Mevlana)

Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu
03 Kasım 2020 Salı / 17 Rebiulevvel 1442

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

Tiyatrosu tarafından Vahit Sütlaş 
Sahnesi'nde her hafta Çarşamba ve 
Cuma günleri saat 20.00'da 
Ebegümeci adlı müzikli komedi 
oyunu ve her Pazar saat 12.00'da 
'Kitap Su ile Tablet Can' adlı çocuk 
oyunu sergileniyor.

Giresun Belediyesi yetkilileri, 
tedbiri elden bırakmama hususunda 
kararlı olduklarını vurgulayarak: 
“Salgın tedbirleri konusunda ilk 
günkü hassasiyeti ve özeni 
göstermeye devam ediyoruz. 
Hemşehrilerimizin ve konuklarımızın 
sağlığını tehlikeye atacak hiçbir 
girişime ve dikkatsizliğe izin 
vermemiz mümkün değildir.” dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

(1'den devam)
Yılmaz şöyle konuştu: “  Diğer 

yandan ,bugün 310 Milyon resmi 
ilan edilen toplam borcu ile batağa 
gömüldüğü kabul edilen İl Özel 
İdaremizle ilgili sadece 2 görevden 
alma işlemi gerçekleştirilerek adete 
bu işin siyasi  ve iktidar boyutu  
kamue edilmekte, yapılan yasa dışı 
iş ve işlemlerde , tek başına önce 
Genel Sekreter, sonra da  Genel  
Sekreter Yardımcısı  sorumluymuş 
gibi bir algı yaratılmak 
istenmektedir.

 Bizim 6 yıldır İl Genel Meclisinde 
CHP Grubu olarak yaptığımız tespit  
ve eleştiriler sonucunda  red oyu Giresun’dan İzmir’e yardım eli

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

da, Giresun'dan depremzedeler için 
gönderilecek insani yardım malze-
melerinin, Valilik Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfı koordinas-
yonunda toplandığı belirtildi.

Açıklamada, Vali Enver Ünlü'nün 
talimatıyla belirtilen standartlara 
uygun şekilde il ve ilçe Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıarı 
aracılığıyla toplanan gıda ve 

verdiğimiz konular , bugün eski 
Genel Sekreter Hüseyin TAŞKIN'ın  
görevden alınma gerekçeleri  olarak 
sıralanmıştır. Diğer anlamda  ,bizim 
uyarılarımız, yapmayın dediğimiz 
işler sadece bir  günah keçisine 
yüklenmiştir. Ne bu kararlara evet 
oyu veren İl Genel Meclisi üyeleri, 
ne Encümen üyeleri ,ne de Vali'ler. 
Hepsi  pir-i pak. Hepsi tertemiz  
gösteriliyor.

Sonuç olarak, muhalefet olarak 
yaptığımız eleştiriler  doğrulandı  
diye sevinelim mi? Yoksa , yasa ve  
yönetmelik  tanımadan savurgan ve 
hoyrat işlerin yapılmasını isteyen    
Adalet ve Kalkınma Partili 

siyasetçilerin isteklerini emir kabul 
eden ,İl Genel Meclisi   Başkanları  
ve üyeleri, Encümen üyeleri, Valiler 
ve  Genel Sekreter  yüzünden batan  
İl Özel  İdaresine üzülelim mi? 
Şaşkınız.   

  Özetle , bu işten anladığımız 
,Sel de yitirdiğimiz 14 canın hesabı 
kimseden sorulmuş değil. Sadece 
mevcut AKP milletvekillerinin 
istemediklerinin  yeri değişiyor. 
Böylelikle Özel İdarenin içine 
düştüğü bu  çamurun ,bu balçığın 
birinci sorumlusu iktidar ve onun 
temsilcileri temizlenmeye çalışılıyor. 

Böyle hedef saptıramazsınız. Tekrar 
ediyorum. Genel Sekreteri  
görevden alma gerekçeleri  5302 
sayılı yasaya aykırı işler, bundan 
önceki meclisten, bazıları da bu 
dönem meclisinden geçti. Yine bu 
konular Encümende karara  
bağlandı. CHP Grubu olarak biz bu 
konulara  mecliste red oyu verdik. 
Çoğunluk olan AKP'li meclis üyeleri  
kabul oyu verdiniz. Dönemin  Valileri 
de bu kararları onayladılar. Dün Özel 
İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu işten 
böyle sıyrılamaz. “

kullanılmamış battaniyeden oluşan 
yardımların, dün gece İzmir 
Valiliğine ulaştırılmak üzere yola 
çıktığı kaydedildi.

Öte yandan Vali Ünlü, sosyal 
medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, Giresun'da İzmir'e gönül 
köprüsü çerçevesinde yardımların 
yola çıktığını belirterek, "Bizler 
gücümüzü zor günlerde 
kenetlenerek kazanan bir milletiz." 
ifadesini kullandı.

Şehit Posta Memuru Seyfettin 
Dokumacı için PTT Çalışanları 
Dayanışma Derneği tarafından 
Afrika'nın Çad bölgesinde su 
kuyusu açtırıldı.

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

PTT Genel Müdürlüğü Eğitim 
Dairesi Başkanı ( PTT Giresun Eski 
Başmüdürü ) Sefa Kukul 
önderliğinde PTT-Der'in 
organizasyonu ile Afrika Çad 
n'djamena bölgesinde Alucralı Şehit 
Postacı Seyfeddin Dokumacı adına 

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

Kukul beyin projesini hayata 
geçirdik. Rabbim Seyfettin 
kardeşimizin şehadetini kabul etsin. 
Bizlere destek veren başta 
şehidimizin ailesi olmak üzere tüm 
güzel insanlardan Allah razı olsun. 
Ptt-Der Ptt çalışanının vefa 
yüzüdür." dedi.

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Türk Medeni Kanunu’nun 
kabul edilmesi, kadının 

insan hakları açısından dev 
bir adımdır. Bu yasa kadını 
ve erkeği yurttaşlık temelinde 
eşitlemiştir. Erkeğin çok eşliliği 
ve tek taraflı boşanmasına 
ilişkin düzenlemeler kaldırılmış, 
tek eşle evlilik esası getirilmiş-
tir. Kadınlara boşanma, mah-
kemede tanıklık yapma, eşit 
miras, velayet hakkı ve malları 
üzerinde tasarruf yapma hakkı 
tanınmıştır. “dedi

Acartürk şöyle konuştu: 
“1 Ocak 2002 tarihinde yü-

rürlüğe giren yeni Türk Medeni 
Kanunu ile de aile hukuku ku-
ralları günün değişen koşulları-
na uygun hale getirilmiştir. “Aile 
reisi kocadır” hükmü değiştiril-
miş, evlilik birliğinde kadın ve 
erkeğe eşit söz hakkı tanın-
mıştır. “Evin seçimini kocanın 
yapacağı” hükmü değiştirilerek, 
eşlerin oturacakları evi birlikte 
seçmeleri hüküm altına alın-
mıştır. Evlilik birliğinin giderle-
rine yalnız malvarlığı ile değil 
emekleriyle de katılabilme ola-
nağı sağlanmıştır. Ayrıca evlilik 
sona erdiğinde evlilik sürecinde 
edinilen malların paylaşımında 
eşler arası eşitlik sağlanmıştır. 

AKP iktidarının kadın erkek 
eşitliğine inanmayan zihniyeti, 
her geçen gün kazanılmış hak-
larımızı aşındırdı. 2017 yılında 
“müftülere resmi nikâh yetkisi” 
tanındı. Böylece laik hukukun 
simgesi olan Medeni Kanu-

nu’muzla sağlanan hukuk birliği 
göz ardı edildi. 2021 yılında ise 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir 
gece yarısı kararı ile kadı-
nın yaşam hakkını savunan 
İstanbul Sözleşmesi hukuksuz 
bir şekilde fesih edildi. Şimdi 
de kadının nafaka hakkına göz 
dikildi. 

Değerli Basın Mensupları, 
Boşanma sonrasında tarafla-

ra üç çeşit nafaka hakkı tanınır. 
Bunlar; tedbir nafakası, iştirak 
nafakası ve yoksulluk nafaka-
sıdır. 

Tedbir nafakası; boşanma 
davasının açıldığı günden baş-
layarak dava süresince gerekli 
görüldüğü hallerde verilen bir 
nafaka türüdür. Kadın Dayanış-
ma Vakfı’nın “Yoksulluk Nafa-
kası” incelemelerine göre, dava 
sürerken müşterek çocuklar 
için talep edilen tedbir nafaka-
sı oranı sadece yüzde 44’tür. 
Eşler için talep edilen tedbir 
nafakası oranı ise yüzde 46’dır. 

İştirak nafakası, çocuğun 

velayetini alan eşe, çocuğun 
bakımı, eğitimi ve korunması 
için ödenen nafakadır çünkü bu 
giderler anne ve babanın ortak 
sorumluluğudur. Müşterek 
çocuklar için talep edilen iştirak 
nafakasının oranı yüzde 61’dir. 

Yoksulluk nafakası ise bo-
şanma davasının bitip kesin-
leşmesinden sonra ödenen 
bir nafaka türüdür. Boşanma 
yüzünden yoksulluğa düşe-
cek tarafa, geçimi için diğer 
taraftan mali gücü oranında 
nafaka bağlanır. Düzenlemede 
herhangi bir cinsiyet belirtilme-
miştir. Daha çok kadının lehine 
olmasının nedeni, boşanma 
sonrasında yoksullaşan taraf 
daha çok kadınlardır. Bu tablo 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin 
bir sonucudur. 

Kaldı ki bu nafaka süresiz 
değildir. Alacaklının yeniden 
evlenmesi ya da taraflardan 
birinin ölümü halinde orta-
dan kalkar. Buna ek olarak, 
alacaklı tarafın bir başkasıyla 
fiilen evlenmiş gibi yaşama-
sı, işe girerek yoksulluğunun 
ortadan kalkması durumunda 
da mahkeme kararıyla kaldırı-
labilir. Ayrıca, mali durumların 
değişmesi halinde nafaka 
miktarının azalmasına karar 
verilebilir. Kadınlar tarafından 
talep edilen yoksulluk nafaka-
sının oranı yüzde 70’tir, çünkü 
davalara taraf olan kadınların 
yüzde 45’inin herhangi bir 
geliri yoktur. 

Kadın Dayanışma Vak-
fı’nın 2019 yılında yaptığı bu 
çalışmaya göre, mahkemeler, 
nafaka taleplerinin sadece 
yüzde 8’ini tam olarak kabul 
etmiştir. Ayrıca nafaka meblağ-
ları da kamuoyuna yansıdığı 
gibi milyonlar değildir. Kadın-
ların sadece yüzde 2’si 2000 
TL’nin üstünde nafaka alırken 
yüzde 66’sı 500 TL’nin altında 
nafakaya mecbur bırakılmak-
tadır. Şunu da hatırlatmakta 
fayda var: bağlanan nafakala-
rın yüzde 50,7’si hiç ödenme-
mektedir. 

Ayrıca, bir gün evli kalıp 
ömür boyu nafaka ödediğini 
iddia eden erkekleri TÜİK veri-
leri bile yalanlıyor. 2020 yılında 
açıklanan TÜİK verilerine göre, 
Türkiye’de boşanmaların sa-
dece yüzde 2.2’si bir yıldan az 
evlilikleri kapsıyor.

 Değerli Basın Mensupları, 
Şahsım hükümetinin yaptık-

ları bunlarla da bitmiyor. Aile 
Hukuku’nda “zorunlu arabulu-
culuk” uygulaması getirilmeye 
çalışılıyor. Bu düzenleme haya-
ta geçirilirse; kadınlar açısın-
dan yeni mağduriyetler yara-
tılacak. Örneğin, kadın şiddet 
uygulayan erkek ile aynı ma-
sada uzlaşmaya zorlanacak. 
AKP Hükümeti boşanmaları 
hızlandırarak, dava süresince 
yoksullaşan tarafa ve çocuğa 
bağlanan tedbir nafakasını da 
ortadan kaldırmayı planlıyor. 
Boşanma davası süresince aile 

konutunda kadın ve çocukların 
yaşamasına karar verilebiliyor-
du. Oysa getirmeye çalıştıkları 
yeni düzenlemede, kadın ve 
çocuklar birkaç ay içinde aile 
konutundan çıkarılabilecek. Za-
ten ödenmeyen nafakalar için 
ister öde, ister ödeme dönemi 
başlayacak. 

Değerli Basın Mensupları, 
Biz bu hakları büyük mücadele-
ler sonunda kazandık. Cumhu-
riyetimizi kadın erkek beraber 
kurduk. 

Cumhuriyet Halk Partisi 

olarak diyoruz ki; eşit, demok-
ratik, laik, sosyal hukuk devleti 
olan bir Türkiye’yi yeniden hep 
birlikte inşa edeceğiz. Aydınlık 
bir gelecek tasarısıyla kurulan 
Cumhuriyetimizin karartılması-
na asla izin vermeyeceğiz. 

Tüm kadınları ve eşitlikçi 
erkekleri Medeni Kanunumuza 
sahip çıkmaya davet ediyoruz. 
Bugün bizimle dayanışma içeri-
sinde olan kadın platformlarını, 
dernekleri, duygu ve düşün-
celerimizi paylaşan, çoğaltan 
herkesi selamlıyoruz.”

MUBERRA ACARTURK KUTLADI
CHP Giresun Kadın Kolları Başkanı Müberra Acartürk,Türk Medeni Kanunun  96 yılını kutladı. Acartürk, ”önce bugün, Türk 

Medeni Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi. Başta ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak 
üzere, eşitlik ve demokrasi mücadelesinde bize güç katan tüm devrimcileri sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz.

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü
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Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR
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Ali Zafer Topşir

1918’li yıllardayız... 
Giresun’un Kırık Nahiyesi 

taraflarındayız.. 
Mondros barış anlaşması 

yapılmış.. 
Silahlar bırakılmış... 
Böyle bir anlaşma yapılmış 

yapılmasına ama; 
Bu iş en çok ‘Pontus Çeteleri-

nin’ işine yaramış.. 
Yani, savaşmamak için bırakı-

lan silahlar; 
Pontus Çetelerinin yuvaların-

da toplanmış... 
Unvanı; Kırçıloğlu Anastas... 
Kasabası; Giresun 
Nahiyesi; Kırık (Yavuzkemal) 
Köyü; İnayet 
Tabiatı: Rum vatandaşı 
1917-18 yıllarında; 
Kırık Nahiyesi İdare Meclisi 

üyesi olmuş... 
Aynı zamanda kardeşi Yanko 

İnayet Muhtarı...

Kendisi de;
Köy İhtiyar Heyetinde ‘Koca-

başı’ (Baş Azalık) yapmış.. 
Köyünün ve yörenin ileri ge-

len zenginlerinden birisi... 
Bölgede cömert birisi olarak 

tanınıyor.. 
Kapısından kim geçerse 

geçsin, sofra kurmadan gönder-
miyor... 

Ve ister Müslim, ister Gay-
ri-Müslim olsun; 

Köyün ve yörenin gençleri 
tarafından da çok seviliyor... 

Böylesi olumlu niteliklere 
sahip olduğu içindir ki; 

Bölgede yaşayanlar tara-
fından sevildiği gibi güvende 
veriyor... 

Böylesine kuşku duyulmaya-
cak kadar bir güven sağladığı 
içindir ki; 

Pontus ve Ermeni çetelerinin 
saklanabilecekleri, beslenebile-

cekleri ve çetelerin adeta can 
güvenliğini sağlayan sigor-
talı mekan oluyor, Kırçıloğlu 
Anastas’ın evi... 

Aynı zamanda da ‘Pontus 
Çetesi’ avına çıkan askerle-
rin avlandıkları bir ‘tuzak evi’ 
oluyor, herkesin çok güvendiği 
Anastas’ın evi... 

Şöyle ki; 
Eşkıya ve çete takibine 

çıkan askerleri yorgunluklarını 
atmak ve karınlarını doyurmak 
için evine davet ediyor... 

Ve bir daha o askerlerden 
haber alınamıyor... 

Yani; 
Kırçıloğlu Anastas’ın evine 

giren askerler bir daha dışarı 
çıkamıyor... 

İçeride saklanan Pontus Çe-
teleri tarafından teslim alınıyor... 

Silahlarına el koyuluyor... 
Ve ardından da öldürüldükten 

sonra, gece götürülüp bir yerlere 
gömülüyor... 

Kırçıloğlu Anastas bu kadarla 
da kalmıyor; 

Reşadiye ve Şebinkarahi-
sar tarafında saklanmaya yer 
bulamayan Rum ve Ermeni 
Çetelerini de evinde saklayıp, 
yedirip-içiriyor... 

En güvenli ve en üst düzeyde 
saklanan bu Pontus Çeteleri ki; 

Kırçıloğlu Anastas’ın evinde 
yatıp-kalkıyorlar... 

Yiyip-içiyorlar... 

Yorgunlukları geçince de 
çevrede bulunan Türk Köylerini, 
evlerini ve obalarını yakıp-yık-
maya ve basmaya gidiyorlar... 

Kısacası; 
Yörede sadece Türklere değil, 

eylemlerine katılmayan ve haklı 
bulmayan kendi Rum vatandaş-
larına bile huzur vermiyorlar... 

Hatta bu konuda iyiden-iyiye 
gına gelen yörenin Rum halkı, 
bir yolunu bulup ‘Pontus Çetele-
rinin’ saklandıkları yerleri (idari 
olarak) bağlı oldukları Şebin-
karahisar yönetimine gizli-gizli 
şikayet ediyorlar.... 

Tekrar Anastas’ın evinde 
saklanan Pontus ve Ermeni Çe-
telerine geri dönecek olursak; 

Pontus Çeteleri daha çok 
Kırık Nahiyesinin İnayet, Yatmış 
ve Konuklu köylerinde ve bu 
köylere yakın Obalardaki boş 
evlerde de saklanıyorlar... 

Ve kendilerini yakalamaya 
gelen askerlerle karşılaşınca da; 

Karşılıklı çatışmaya 
giriyorlar... 

Ve bu yapılan 
çatışmalarda sadece 
askerler değil, kendile-
rini saklamak isteme-
yen sivil halklardan da 
ölen oluyor... 

Örneğin, bir kış 
günü yapılan çatışma 
sırasında; 

Karakol Kumanda-
nı Karahisarlı Boza-

cıoğlu Kazım Çavuş ve iki askeri 
pusuya düşürülüp öldürüldüğü 
gibi... 

Aynı gün, Kırık Nahiyesi-Me-
lense köyünden Fatsalıoğlu 
Tevfik Efendinin oğlu Salih’i de 
vurup öldürmüşlerdir... 

Peki, yörenin bu kadar 
sevdiği ve güvendiği Kırçıloğlu 
Anastas, neden birdenbire 180 
derece dönüş yapıyor; 

Ve neden ‘Pontus Çetelerine’ 
kapılarını sonuna kadar açıyor-
du? 

Nedenini şöyle açıklıyor o 
günün belgeleri; 

Eğer, Doğu Karadeniz Böl-
gesinde ‘Pontus Devleti’ kurma 
hayalleri gerçekleşirse, Kırçıloğ-
lu Anastas’ta Kırık Nahiyesinin 
‘Komutanı’ olacakmış... 

Sonuç mu? 
Hemen bağlayalım; 
Bu yaşanan karmaşanın 

önünü beri alabilmek için 1920 

yalının Mayıs ayında Giresun 
kasabasının Komutanı H. Avni 
Alpaslan ile Osman Ağa ve 
çeteleri, İnayet köyünde ve 
Anastas’ın evinde saklanan 
‘Pontus Çetelerini’ yakalamaya 
gitmişler... 

Osman Ağa Çetelerinin kendi-
lerini yakalamaya geldiğini du-
yan (her kimden duymuşlarsa) 
Pontus Çeteleri -tabana kuvvet- 
dağlara ve yaylalara kaçıyorlar...

Köyün muhtarı kardeşi Yanko 
ile oğlu Amanat bir yolunu bulup 
onlarda kaçıyor... 

Ancak Anastas kaçamıyor;
Yakalanıyor.. 
Sorgulanıyor... 
Korkudan tir-tir titreyen 

Anastas; 
İşlediği bütün suçları bir-bir 

anlatıp, itiraf ediyor... 
Yapılan bütün itiraflardan 

sonrada; 
Evinin ahırına hapsediliyor... 
Çeteler tarafından vurulup, 

delik-deşik edildikten sonra da 
ev ateşe veriliyor... 

YARIN; 
Şebinkarahisar öyküsü... 
KAYNAK; 
Osman Fikret Topallının 

belgelerinden ve Veysel 
Usta’nın ‘Müdafaa-i Hukuk 
ve İstiklal Harbi Tarihinde-Gİ-
RESUN isimli kitabından 
alıntı yapılıp, sadeleştirerek 
anlatılmıştır...

ASIRLARCA BİRLİKTE YAŞADILAR 
SONRA BİRDENBİRE AYRILDILAR (7) 
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Ahmed Çıtlakoğlu

Giresun'da;köyde üretilen süt ve 
yoğurtları bir telefonla evinize 

getirebiliriz. Arzu eden mandıramızı gelip 
gözleriyle görebilir…Herşey doğal…

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

Ergün Cici: 0541 457 26 90     Hüseyin Ünlü:0543 599 09 28

“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi 
karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o 
aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)

***
Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..
Her ağaçtan kaşık olmaz… 
Her ağaçtan kürek tahtası olmaz… 
Her ağaçtan mezar tahtası bile olmaz!
***
Her ağacın kullanıldığı özel yerler vardır.
Kavak ağacından kapı pencere olmaz ama sanki kibrit ve meyve 

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

Patiskadan veya basmadan,  güzel elbise terzi çok mahir de olsa
dikilmez.

Nasıl ki ağaçlar farklı özelliklerde yaratılmış ise insanlar da farklı 
kabiliyetlerde yaratılmıştır.

Nasıl ki her ağaç her yerde kullanılamaz ise daher insan  her yerde 
değerlendirilemez!..

***
Her insanın meziyetleri farklıdır. 
Her insanın başarılı olduğu mutlaka bir saha vardır. 

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

Fakat her insanı her sahada değerlendiremezsiniz.
Her insanı üstün meziyetinin olduğu sahalarda değerlendirmek 

gerekir.

***
Yöneticilik farklı bir meziyettir. 
Bir kişi iyi bir sanatçı, iyi bir ilim ehli olabilir… 
Lakin iyi bir sanatçı, iyi bir ilim ehli; iyi bir yönetici olacak demek 

değildir!..

Yöneticilik (idarecilik) ehliyet ve kabiliyeti olmayan bir ilim ehlinden 
yönetici olmaz, olsa da arzu edilen başarı elde edilemez.

***
Kurumlara atanacak idarecilerde her kurumun özelliğine göre –ehliyet 

ve liyakatle alakalı- eğitim diploması, tecrübe süresi v.s. gibi önceden 
belirlenen kriterler aranır… Önce kriter belirlenir, sonra kriterlere uygun 
eleman aranır.

Lakin ne hazindir ki, siyasî partilerin il-ilçe başkanları seçilirken 
hiçbir kriter aranmaz!..

Pardon,  tek bir kriter aranır:
İl Başkanı ilin siyasî abisinin için; parti genel başkanın da değil, o 

adamı olmak!.. 
İlçe Başkanları ilçenin abisi milletvekilinin adamı olmak! için; o 
***
Hadi muhalefet patilerini bir tarafa bırakalım, ya iktidar partisine ne 

demeli!..
İktidar partisinin il başkanı kendini sadece parti teşkilatlarının 

başkanı değil o ildeki (vali dahil) bütün bürokratların başkanı kabul 
eder!.. 

Tabii ki her sahada olduğu gibi burada da ilim irfan sahibi, edep adap 
ve dahi haddini bilen il başkanlarını tenzih ediyoruz.

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

gelen sistem bu… 
Yalnız bu iktidar dönemine mahsus değil, geçmiş iktidar dönemlerinde 

de uygulanan bir realite!
İlçelerde de ilçe başkanları kendilerine il başkanlarının rolünü 

biçiyorlar.
***
Lütfen yanlışta ısrar edilmemeli!..
İl-ilçe başkalarında  bu asgari kriterler önceden belirlenmeli,

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

İl-ilçe başkalarının seçiminde  siyasî vesayete son verilmeli…
Abinin adamı değil, genel başkanın adamı olabilecek hiç değilse  

adaylar aranmalı!..

Başkanlığı şahsî çıkar ve menfaat aracı görmek isteyenler, 
makam ve mevki elde etmek, belediye başkanlığı ve milletvekilliğine 
basamak olarak kullanmak isteyenler; il/ilçe başkanlıklarından uzak 
tutulmalı.

***
“Bir kunduracının elinde kuyumcunun aleti, kuma ekilmiş dane 

gibidir… Kunduracının önünde çiftçinin aleti, köpeğin önünde saman, 
eşeğin önünde kemik, bir şey ifade etmez.” (Hz. Mevlana)

Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu
03 Kasım 2020 Salı / 17 Rebiulevvel 1442

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

Tiyatrosu tarafından Vahit Sütlaş 
Sahnesi'nde her hafta Çarşamba ve 
Cuma günleri saat 20.00'da 
Ebegümeci adlı müzikli komedi 
oyunu ve her Pazar saat 12.00'da 
'Kitap Su ile Tablet Can' adlı çocuk 
oyunu sergileniyor.

Giresun Belediyesi yetkilileri, 
tedbiri elden bırakmama hususunda 
kararlı olduklarını vurgulayarak: 
“Salgın tedbirleri konusunda ilk 
günkü hassasiyeti ve özeni 
göstermeye devam ediyoruz. 
Hemşehrilerimizin ve konuklarımızın 
sağlığını tehlikeye atacak hiçbir 
girişime ve dikkatsizliğe izin 
vermemiz mümkün değildir.” dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

(1'den devam)
Yılmaz şöyle konuştu: “  Diğer 

yandan ,bugün 310 Milyon resmi 
ilan edilen toplam borcu ile batağa 
gömüldüğü kabul edilen İl Özel 
İdaremizle ilgili sadece 2 görevden 
alma işlemi gerçekleştirilerek adete 
bu işin siyasi  ve iktidar boyutu  
kamue edilmekte, yapılan yasa dışı 
iş ve işlemlerde , tek başına önce 
Genel Sekreter, sonra da  Genel  
Sekreter Yardımcısı  sorumluymuş 
gibi bir algı yaratılmak 
istenmektedir.

 Bizim 6 yıldır İl Genel Meclisinde 
CHP Grubu olarak yaptığımız tespit  
ve eleştiriler sonucunda  red oyu Giresun’dan İzmir’e yardım eli

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

da, Giresun'dan depremzedeler için 
gönderilecek insani yardım malze-
melerinin, Valilik Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfı koordinas-
yonunda toplandığı belirtildi.

Açıklamada, Vali Enver Ünlü'nün 
talimatıyla belirtilen standartlara 
uygun şekilde il ve ilçe Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıarı 
aracılığıyla toplanan gıda ve 

verdiğimiz konular , bugün eski 
Genel Sekreter Hüseyin TAŞKIN'ın  
görevden alınma gerekçeleri  olarak 
sıralanmıştır. Diğer anlamda  ,bizim 
uyarılarımız, yapmayın dediğimiz 
işler sadece bir  günah keçisine 
yüklenmiştir. Ne bu kararlara evet 
oyu veren İl Genel Meclisi üyeleri, 
ne Encümen üyeleri ,ne de Vali'ler. 
Hepsi  pir-i pak. Hepsi tertemiz  
gösteriliyor.

Sonuç olarak, muhalefet olarak 
yaptığımız eleştiriler  doğrulandı  
diye sevinelim mi? Yoksa , yasa ve  
yönetmelik  tanımadan savurgan ve 
hoyrat işlerin yapılmasını isteyen    
Adalet ve Kalkınma Partili 

siyasetçilerin isteklerini emir kabul 
eden ,İl Genel Meclisi   Başkanları  
ve üyeleri, Encümen üyeleri, Valiler 
ve  Genel Sekreter  yüzünden batan  
İl Özel  İdaresine üzülelim mi? 
Şaşkınız.   

  Özetle , bu işten anladığımız 
,Sel de yitirdiğimiz 14 canın hesabı 
kimseden sorulmuş değil. Sadece 
mevcut AKP milletvekillerinin 
istemediklerinin  yeri değişiyor. 
Böylelikle Özel İdarenin içine 
düştüğü bu  çamurun ,bu balçığın 
birinci sorumlusu iktidar ve onun 
temsilcileri temizlenmeye çalışılıyor. 

Böyle hedef saptıramazsınız. Tekrar 
ediyorum. Genel Sekreteri  
görevden alma gerekçeleri  5302 
sayılı yasaya aykırı işler, bundan 
önceki meclisten, bazıları da bu 
dönem meclisinden geçti. Yine bu 
konular Encümende karara  
bağlandı. CHP Grubu olarak biz bu 
konulara  mecliste red oyu verdik. 
Çoğunluk olan AKP'li meclis üyeleri  
kabul oyu verdiniz. Dönemin  Valileri 
de bu kararları onayladılar. Dün Özel 
İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu işten 
böyle sıyrılamaz. “

kullanılmamış battaniyeden oluşan 
yardımların, dün gece İzmir 
Valiliğine ulaştırılmak üzere yola 
çıktığı kaydedildi.

Öte yandan Vali Ünlü, sosyal 
medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, Giresun'da İzmir'e gönül 
köprüsü çerçevesinde yardımların 
yola çıktığını belirterek, "Bizler 
gücümüzü zor günlerde 
kenetlenerek kazanan bir milletiz." 
ifadesini kullandı.

Şehit Posta Memuru Seyfettin 
Dokumacı için PTT Çalışanları 
Dayanışma Derneği tarafından 
Afrika'nın Çad bölgesinde su 
kuyusu açtırıldı.

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

PTT Genel Müdürlüğü Eğitim 
Dairesi Başkanı ( PTT Giresun Eski 
Başmüdürü ) Sefa Kukul 
önderliğinde PTT-Der'in 
organizasyonu ile Afrika Çad 
n'djamena bölgesinde Alucralı Şehit 
Postacı Seyfeddin Dokumacı adına 

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

Kukul beyin projesini hayata 
geçirdik. Rabbim Seyfettin 
kardeşimizin şehadetini kabul etsin. 
Bizlere destek veren başta 
şehidimizin ailesi olmak üzere tüm 
güzel insanlardan Allah razı olsun. 
Ptt-Der Ptt çalışanının vefa 
yüzüdür." dedi.

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

419 Şubat 
2022 Cumartesi www.giresungundem.com

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Birliğimiz üyesi Yavuzkan Hazel Gıda San.Tic.Ltd.Şti. firması sahibi, 
Birliğimiz Yönetim Kurulu Üyesi Bülent YAVUZ’un amcası,

Birliğimiz eski Yönetim Kurulu Başkanı Kamil YAVUZ’un kardeşi,

Kenan YAVUZ’un

vefatı nedeniyle büyük bir üzüntü içerisindeyiz.
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına 

başsağlığı dileriz.

KARADENİZ FINDIK VE MAMULLERİ
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01558196)
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Ahmed Çıtlakoğlu

Giresun'da;köyde üretilen süt ve 
yoğurtları bir telefonla evinize 

getirebiliriz. Arzu eden mandıramızı gelip 
gözleriyle görebilir…Herşey doğal…

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

Ergün Cici: 0541 457 26 90     Hüseyin Ünlü:0543 599 09 28

“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi 
karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o 
aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)

***
Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..
Her ağaçtan kaşık olmaz… 
Her ağaçtan kürek tahtası olmaz… 
Her ağaçtan mezar tahtası bile olmaz!
***
Her ağacın kullanıldığı özel yerler vardır.
Kavak ağacından kapı pencere olmaz ama sanki kibrit ve meyve 

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

Patiskadan veya basmadan,  güzel elbise terzi çok mahir de olsa
dikilmez.

Nasıl ki ağaçlar farklı özelliklerde yaratılmış ise insanlar da farklı 
kabiliyetlerde yaratılmıştır.

Nasıl ki her ağaç her yerde kullanılamaz ise daher insan  her yerde 
değerlendirilemez!..

***
Her insanın meziyetleri farklıdır. 
Her insanın başarılı olduğu mutlaka bir saha vardır. 

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

Fakat her insanı her sahada değerlendiremezsiniz.
Her insanı üstün meziyetinin olduğu sahalarda değerlendirmek 

gerekir.

***
Yöneticilik farklı bir meziyettir. 
Bir kişi iyi bir sanatçı, iyi bir ilim ehli olabilir… 
Lakin iyi bir sanatçı, iyi bir ilim ehli; iyi bir yönetici olacak demek 

değildir!..

Yöneticilik (idarecilik) ehliyet ve kabiliyeti olmayan bir ilim ehlinden 
yönetici olmaz, olsa da arzu edilen başarı elde edilemez.

***
Kurumlara atanacak idarecilerde her kurumun özelliğine göre –ehliyet 

ve liyakatle alakalı- eğitim diploması, tecrübe süresi v.s. gibi önceden 
belirlenen kriterler aranır… Önce kriter belirlenir, sonra kriterlere uygun 
eleman aranır.

Lakin ne hazindir ki, siyasî partilerin il-ilçe başkanları seçilirken 
hiçbir kriter aranmaz!..

Pardon,  tek bir kriter aranır:
İl Başkanı ilin siyasî abisinin için; parti genel başkanın da değil, o 

adamı olmak!.. 
İlçe Başkanları ilçenin abisi milletvekilinin adamı olmak! için; o 
***
Hadi muhalefet patilerini bir tarafa bırakalım, ya iktidar partisine ne 

demeli!..
İktidar partisinin il başkanı kendini sadece parti teşkilatlarının 

başkanı değil o ildeki (vali dahil) bütün bürokratların başkanı kabul 
eder!.. 

Tabii ki her sahada olduğu gibi burada da ilim irfan sahibi, edep adap 
ve dahi haddini bilen il başkanlarını tenzih ediyoruz.

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

gelen sistem bu… 
Yalnız bu iktidar dönemine mahsus değil, geçmiş iktidar dönemlerinde 

de uygulanan bir realite!
İlçelerde de ilçe başkanları kendilerine il başkanlarının rolünü 

biçiyorlar.
***
Lütfen yanlışta ısrar edilmemeli!..
İl-ilçe başkalarında  bu asgari kriterler önceden belirlenmeli,

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

İl-ilçe başkalarının seçiminde  siyasî vesayete son verilmeli…
Abinin adamı değil, genel başkanın adamı olabilecek hiç değilse  

adaylar aranmalı!..

Başkanlığı şahsî çıkar ve menfaat aracı görmek isteyenler, 
makam ve mevki elde etmek, belediye başkanlığı ve milletvekilliğine 
basamak olarak kullanmak isteyenler; il/ilçe başkanlıklarından uzak 
tutulmalı.

***
“Bir kunduracının elinde kuyumcunun aleti, kuma ekilmiş dane 

gibidir… Kunduracının önünde çiftçinin aleti, köpeğin önünde saman, 
eşeğin önünde kemik, bir şey ifade etmez.” (Hz. Mevlana)

Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu
03 Kasım 2020 Salı / 17 Rebiulevvel 1442

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

Tiyatrosu tarafından Vahit Sütlaş 
Sahnesi'nde her hafta Çarşamba ve 
Cuma günleri saat 20.00'da 
Ebegümeci adlı müzikli komedi 
oyunu ve her Pazar saat 12.00'da 
'Kitap Su ile Tablet Can' adlı çocuk 
oyunu sergileniyor.

Giresun Belediyesi yetkilileri, 
tedbiri elden bırakmama hususunda 
kararlı olduklarını vurgulayarak: 
“Salgın tedbirleri konusunda ilk 
günkü hassasiyeti ve özeni 
göstermeye devam ediyoruz. 
Hemşehrilerimizin ve konuklarımızın 
sağlığını tehlikeye atacak hiçbir 
girişime ve dikkatsizliğe izin 
vermemiz mümkün değildir.” dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

(1'den devam)
Yılmaz şöyle konuştu: “  Diğer 

yandan ,bugün 310 Milyon resmi 
ilan edilen toplam borcu ile batağa 
gömüldüğü kabul edilen İl Özel 
İdaremizle ilgili sadece 2 görevden 
alma işlemi gerçekleştirilerek adete 
bu işin siyasi  ve iktidar boyutu  
kamue edilmekte, yapılan yasa dışı 
iş ve işlemlerde , tek başına önce 
Genel Sekreter, sonra da  Genel  
Sekreter Yardımcısı  sorumluymuş 
gibi bir algı yaratılmak 
istenmektedir.

 Bizim 6 yıldır İl Genel Meclisinde 
CHP Grubu olarak yaptığımız tespit  
ve eleştiriler sonucunda  red oyu Giresun’dan İzmir’e yardım eli

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

da, Giresun'dan depremzedeler için 
gönderilecek insani yardım malze-
melerinin, Valilik Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfı koordinas-
yonunda toplandığı belirtildi.

Açıklamada, Vali Enver Ünlü'nün 
talimatıyla belirtilen standartlara 
uygun şekilde il ve ilçe Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıarı 
aracılığıyla toplanan gıda ve 

verdiğimiz konular , bugün eski 
Genel Sekreter Hüseyin TAŞKIN'ın  
görevden alınma gerekçeleri  olarak 
sıralanmıştır. Diğer anlamda  ,bizim 
uyarılarımız, yapmayın dediğimiz 
işler sadece bir  günah keçisine 
yüklenmiştir. Ne bu kararlara evet 
oyu veren İl Genel Meclisi üyeleri, 
ne Encümen üyeleri ,ne de Vali'ler. 
Hepsi  pir-i pak. Hepsi tertemiz  
gösteriliyor.

Sonuç olarak, muhalefet olarak 
yaptığımız eleştiriler  doğrulandı  
diye sevinelim mi? Yoksa , yasa ve  
yönetmelik  tanımadan savurgan ve 
hoyrat işlerin yapılmasını isteyen    
Adalet ve Kalkınma Partili 

siyasetçilerin isteklerini emir kabul 
eden ,İl Genel Meclisi   Başkanları  
ve üyeleri, Encümen üyeleri, Valiler 
ve  Genel Sekreter  yüzünden batan  
İl Özel  İdaresine üzülelim mi? 
Şaşkınız.   

  Özetle , bu işten anladığımız 
,Sel de yitirdiğimiz 14 canın hesabı 
kimseden sorulmuş değil. Sadece 
mevcut AKP milletvekillerinin 
istemediklerinin  yeri değişiyor. 
Böylelikle Özel İdarenin içine 
düştüğü bu  çamurun ,bu balçığın 
birinci sorumlusu iktidar ve onun 
temsilcileri temizlenmeye çalışılıyor. 

Böyle hedef saptıramazsınız. Tekrar 
ediyorum. Genel Sekreteri  
görevden alma gerekçeleri  5302 
sayılı yasaya aykırı işler, bundan 
önceki meclisten, bazıları da bu 
dönem meclisinden geçti. Yine bu 
konular Encümende karara  
bağlandı. CHP Grubu olarak biz bu 
konulara  mecliste red oyu verdik. 
Çoğunluk olan AKP'li meclis üyeleri  
kabul oyu verdiniz. Dönemin  Valileri 
de bu kararları onayladılar. Dün Özel 
İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu işten 
böyle sıyrılamaz. “

kullanılmamış battaniyeden oluşan 
yardımların, dün gece İzmir 
Valiliğine ulaştırılmak üzere yola 
çıktığı kaydedildi.

Öte yandan Vali Ünlü, sosyal 
medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, Giresun'da İzmir'e gönül 
köprüsü çerçevesinde yardımların 
yola çıktığını belirterek, "Bizler 
gücümüzü zor günlerde 
kenetlenerek kazanan bir milletiz." 
ifadesini kullandı.

Şehit Posta Memuru Seyfettin 
Dokumacı için PTT Çalışanları 
Dayanışma Derneği tarafından 
Afrika'nın Çad bölgesinde su 
kuyusu açtırıldı.

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

PTT Genel Müdürlüğü Eğitim 
Dairesi Başkanı ( PTT Giresun Eski 
Başmüdürü ) Sefa Kukul 
önderliğinde PTT-Der'in 
organizasyonu ile Afrika Çad 
n'djamena bölgesinde Alucralı Şehit 
Postacı Seyfeddin Dokumacı adına 

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

Kukul beyin projesini hayata 
geçirdik. Rabbim Seyfettin 
kardeşimizin şehadetini kabul etsin. 
Bizlere destek veren başta 
şehidimizin ailesi olmak üzere tüm 
güzel insanlardan Allah razı olsun. 
Ptt-Der Ptt çalışanının vefa 
yüzüdür." dedi.

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Birliğimiz üyesi Yavuzkan Hazel Gıda San.Tic.Ltd.Şti. firması sahibi, 
Birliğimiz Yönetim Kurulu Üyesi Bülent YAVUZ’un amcası,

Birliğimiz eski Yönetim Kurulu Başkanı Kamil YAVUZ’un kardeşi,

Kenan YAVUZ’un

vefatı nedeniyle büyük bir üzüntü içerisindeyiz.
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına 

başsağlığı dileriz.

KARADENİZ FINDIK VE MAMULLERİ
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01558196)

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

Giresun'da;köyde üretilen süt ve 
yoğurtları bir telefonla evinize 

getirebiliriz. Arzu eden mandıramızı gelip 
gözleriyle görebilir…Herşey doğal…

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

Ergün Cici: 0541 457 26 90     Hüseyin Ünlü:0543 599 09 28

“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi 
karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o 
aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)

***
Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..
Her ağaçtan kaşık olmaz… 
Her ağaçtan kürek tahtası olmaz… 
Her ağaçtan mezar tahtası bile olmaz!
***
Her ağacın kullanıldığı özel yerler vardır.
Kavak ağacından kapı pencere olmaz ama sanki kibrit ve meyve 

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

Patiskadan veya basmadan,  güzel elbise terzi çok mahir de olsa
dikilmez.

Nasıl ki ağaçlar farklı özelliklerde yaratılmış ise insanlar da farklı 
kabiliyetlerde yaratılmıştır.

Nasıl ki her ağaç her yerde kullanılamaz ise daher insan  her yerde 
değerlendirilemez!..

***
Her insanın meziyetleri farklıdır. 
Her insanın başarılı olduğu mutlaka bir saha vardır. 

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

Fakat her insanı her sahada değerlendiremezsiniz.
Her insanı üstün meziyetinin olduğu sahalarda değerlendirmek 

gerekir.

***
Yöneticilik farklı bir meziyettir. 
Bir kişi iyi bir sanatçı, iyi bir ilim ehli olabilir… 
Lakin iyi bir sanatçı, iyi bir ilim ehli; iyi bir yönetici olacak demek 

değildir!..

Yöneticilik (idarecilik) ehliyet ve kabiliyeti olmayan bir ilim ehlinden 
yönetici olmaz, olsa da arzu edilen başarı elde edilemez.

***
Kurumlara atanacak idarecilerde her kurumun özelliğine göre –ehliyet 

ve liyakatle alakalı- eğitim diploması, tecrübe süresi v.s. gibi önceden 
belirlenen kriterler aranır… Önce kriter belirlenir, sonra kriterlere uygun 
eleman aranır.

Lakin ne hazindir ki, siyasî partilerin il-ilçe başkanları seçilirken 
hiçbir kriter aranmaz!..

Pardon,  tek bir kriter aranır:
İl Başkanı ilin siyasî abisinin için; parti genel başkanın da değil, o 

adamı olmak!.. 
İlçe Başkanları ilçenin abisi milletvekilinin adamı olmak! için; o 
***
Hadi muhalefet patilerini bir tarafa bırakalım, ya iktidar partisine ne 

demeli!..
İktidar partisinin il başkanı kendini sadece parti teşkilatlarının 

başkanı değil o ildeki (vali dahil) bütün bürokratların başkanı kabul 
eder!.. 

Tabii ki her sahada olduğu gibi burada da ilim irfan sahibi, edep adap 
ve dahi haddini bilen il başkanlarını tenzih ediyoruz.

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

gelen sistem bu… 
Yalnız bu iktidar dönemine mahsus değil, geçmiş iktidar dönemlerinde 

de uygulanan bir realite!
İlçelerde de ilçe başkanları kendilerine il başkanlarının rolünü 

biçiyorlar.
***
Lütfen yanlışta ısrar edilmemeli!..
İl-ilçe başkalarında  bu asgari kriterler önceden belirlenmeli,

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

İl-ilçe başkalarının seçiminde  siyasî vesayete son verilmeli…
Abinin adamı değil, genel başkanın adamı olabilecek hiç değilse  

adaylar aranmalı!..

Başkanlığı şahsî çıkar ve menfaat aracı görmek isteyenler, 
makam ve mevki elde etmek, belediye başkanlığı ve milletvekilliğine 
basamak olarak kullanmak isteyenler; il/ilçe başkanlıklarından uzak 
tutulmalı.

***
“Bir kunduracının elinde kuyumcunun aleti, kuma ekilmiş dane 

gibidir… Kunduracının önünde çiftçinin aleti, köpeğin önünde saman, 
eşeğin önünde kemik, bir şey ifade etmez.” (Hz. Mevlana)

Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu
03 Kasım 2020 Salı / 17 Rebiulevvel 1442

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

Tiyatrosu tarafından Vahit Sütlaş 
Sahnesi'nde her hafta Çarşamba ve 
Cuma günleri saat 20.00'da 
Ebegümeci adlı müzikli komedi 
oyunu ve her Pazar saat 12.00'da 
'Kitap Su ile Tablet Can' adlı çocuk 
oyunu sergileniyor.

Giresun Belediyesi yetkilileri, 
tedbiri elden bırakmama hususunda 
kararlı olduklarını vurgulayarak: 
“Salgın tedbirleri konusunda ilk 
günkü hassasiyeti ve özeni 
göstermeye devam ediyoruz. 
Hemşehrilerimizin ve konuklarımızın 
sağlığını tehlikeye atacak hiçbir 
girişime ve dikkatsizliğe izin 
vermemiz mümkün değildir.” dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

(1'den devam)
Yılmaz şöyle konuştu: “  Diğer 

yandan ,bugün 310 Milyon resmi 
ilan edilen toplam borcu ile batağa 
gömüldüğü kabul edilen İl Özel 
İdaremizle ilgili sadece 2 görevden 
alma işlemi gerçekleştirilerek adete 
bu işin siyasi  ve iktidar boyutu  
kamue edilmekte, yapılan yasa dışı 
iş ve işlemlerde , tek başına önce 
Genel Sekreter, sonra da  Genel  
Sekreter Yardımcısı  sorumluymuş 
gibi bir algı yaratılmak 
istenmektedir.

 Bizim 6 yıldır İl Genel Meclisinde 
CHP Grubu olarak yaptığımız tespit  
ve eleştiriler sonucunda  red oyu Giresun’dan İzmir’e yardım eli

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

da, Giresun'dan depremzedeler için 
gönderilecek insani yardım malze-
melerinin, Valilik Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfı koordinas-
yonunda toplandığı belirtildi.

Açıklamada, Vali Enver Ünlü'nün 
talimatıyla belirtilen standartlara 
uygun şekilde il ve ilçe Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıarı 
aracılığıyla toplanan gıda ve 

verdiğimiz konular , bugün eski 
Genel Sekreter Hüseyin TAŞKIN'ın  
görevden alınma gerekçeleri  olarak 
sıralanmıştır. Diğer anlamda  ,bizim 
uyarılarımız, yapmayın dediğimiz 
işler sadece bir  günah keçisine 
yüklenmiştir. Ne bu kararlara evet 
oyu veren İl Genel Meclisi üyeleri, 
ne Encümen üyeleri ,ne de Vali'ler. 
Hepsi  pir-i pak. Hepsi tertemiz  
gösteriliyor.

Sonuç olarak, muhalefet olarak 
yaptığımız eleştiriler  doğrulandı  
diye sevinelim mi? Yoksa , yasa ve  
yönetmelik  tanımadan savurgan ve 
hoyrat işlerin yapılmasını isteyen    
Adalet ve Kalkınma Partili 

siyasetçilerin isteklerini emir kabul 
eden ,İl Genel Meclisi   Başkanları  
ve üyeleri, Encümen üyeleri, Valiler 
ve  Genel Sekreter  yüzünden batan  
İl Özel  İdaresine üzülelim mi? 
Şaşkınız.   

  Özetle , bu işten anladığımız 
,Sel de yitirdiğimiz 14 canın hesabı 
kimseden sorulmuş değil. Sadece 
mevcut AKP milletvekillerinin 
istemediklerinin  yeri değişiyor. 
Böylelikle Özel İdarenin içine 
düştüğü bu  çamurun ,bu balçığın 
birinci sorumlusu iktidar ve onun 
temsilcileri temizlenmeye çalışılıyor. 

Böyle hedef saptıramazsınız. Tekrar 
ediyorum. Genel Sekreteri  
görevden alma gerekçeleri  5302 
sayılı yasaya aykırı işler, bundan 
önceki meclisten, bazıları da bu 
dönem meclisinden geçti. Yine bu 
konular Encümende karara  
bağlandı. CHP Grubu olarak biz bu 
konulara  mecliste red oyu verdik. 
Çoğunluk olan AKP'li meclis üyeleri  
kabul oyu verdiniz. Dönemin  Valileri 
de bu kararları onayladılar. Dün Özel 
İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu işten 
böyle sıyrılamaz. “

kullanılmamış battaniyeden oluşan 
yardımların, dün gece İzmir 
Valiliğine ulaştırılmak üzere yola 
çıktığı kaydedildi.

Öte yandan Vali Ünlü, sosyal 
medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, Giresun'da İzmir'e gönül 
köprüsü çerçevesinde yardımların 
yola çıktığını belirterek, "Bizler 
gücümüzü zor günlerde 
kenetlenerek kazanan bir milletiz." 
ifadesini kullandı.

Şehit Posta Memuru Seyfettin 
Dokumacı için PTT Çalışanları 
Dayanışma Derneği tarafından 
Afrika'nın Çad bölgesinde su 
kuyusu açtırıldı.

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

PTT Genel Müdürlüğü Eğitim 
Dairesi Başkanı ( PTT Giresun Eski 
Başmüdürü ) Sefa Kukul 
önderliğinde PTT-Der'in 
organizasyonu ile Afrika Çad 
n'djamena bölgesinde Alucralı Şehit 
Postacı Seyfeddin Dokumacı adına 

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

Kukul beyin projesini hayata 
geçirdik. Rabbim Seyfettin 
kardeşimizin şehadetini kabul etsin. 
Bizlere destek veren başta 
şehidimizin ailesi olmak üzere tüm 
güzel insanlardan Allah razı olsun. 
Ptt-Der Ptt çalışanının vefa 
yüzüdür." dedi.

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Görelespor Yönetiminden 
Burhan Nebioğlu’a cevap...
Görelespor Yö-

netimi, kaptan 
Burhan Nebioğlu’nun 
sosyal medyadan yap-
tığı açıklamalar üzerine 
basın bildirisi yayınladı:

Görelespor Yönetim 
Kurulu açıklamasında 
şu ifadelere yer verdi:

“Yönetim kurulumu-
zun aldığı karar doğ-
rultusunda bir futbol-
cumuzun kadro dışı 
bırakılmasından sonra 
yaşanan olaylar nede-
niyle bu açıklamayı yap-
mak bilgi kirliliğini ön-
lemek açısından zaruri 
hale gelmiştir. Futbolcu-
muzun yönetim kurulu 
tarafından kadro dışı 
bırakılmasından sonra 
takımımız futbolcuların-
dan üç oyuncu açıkla-
ma yaparak takımdan 
ayrılacaklarını beyan 
etmişlerdir. Bu gelişme 
üzerine bu üç futbolcu 

da kadro dışı bırakılmış-
tır. Alınan karar bizzat 
yönetim kurulunun ta-
sarrufunda alınmış olup, 
takımımızın hocasının 
bu kararlarda etkisi bu-
lunmamaktadır. Alınan 
kararlar Görelespor’un 
menfaatleri doğrultusun-
da alınmıştır. Yönetim 
kurulunun aldığı kararla-
rın Görelespor’un men-
faatleri doğrultusunda 
alındığının ve asıl olanın 
kişiler değil Görelespor 
olduğunun bilinmesi 
gerekir. 

Görelespor kulübü-
nün menfaatleri doğ-
rultusunda her türlü 
tasarruf yetkisi yönetim 
kurulunda olup, hiçbir 
futbolcunun yönetime 
şart koşması gibi bir du-
rum söz konusu olamaz.
Tüm Görelespor camia-
sının bilgisine.. Göreles-
por Yönetimi.”

26.HAFTA
KAYSERİSPOR (D)
27.HAFTA
GÖZTEPE (i)
28.HAFTA
Ç. RİZESPOR (D)
29.HAFTA 
GAZİANTEP F. K. (İ)
30.HAFTA
ANTALYASPOR (D)
31.HAFTA 
SİVASPOR (İ)
32.HAFTA

MALATYASPOR (D)
33.HAFTA
BEŞİKTAŞ (İ)
34.HAFTA
KARAGÜMRÜK (D)
35.HAFTA
ADANA D. (İ)
36.HAFTA
ALTAY (D)
37.HAFTA
BAŞAKŞEHİR (İ)
38.HAFTA
HATAYSPOR (D)

Giresunspor’un kalan maçları

Karantina süreci 
sona eren Portekizli 
oyuncu takıma katıldı. 

Giresunspor maçı hazırlıklarına 
iştirak eden Mane, antrenman 
eksiğini gidermek için çalıştı. 
Diğer yandan sakatlığından 
ötürü takımdan uzak kalan 
Dimitrios Kolovetsios, Gustavo 
Campanharo ve Abdulkadir 
Parmak da takıma katıldı.Bu 
futbolcular, gerçekleştirilen son 
çalışmada yer aldı.

MUSTAFA’NIN 
TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Sarı- kırmızılı ekibin forvet 
futbolcularından Mustafa Pek-
temek, koronavirüs salgınına 
yakalandı.Süper Lig’in 26.haf-
tasında sahasında Giresunspor 
ile karşılaşacak Kayserispor’da 
Mustafa Pektemek, koronavirüse 
yakalandı. Sarı kırmızılı takımın 
forvet futbolcularından Mustafa 
Pektemek’in ailesinde koro-

navirüs testinin pozitif çıkması 
üzerine gerçekleştirilen testin 
pozitif olduğu öğrenildi.Ailesi ile 
birlikte karantinaya alınan Mus-
tafa Pektemek, Cumartesi günü 
oynanacak Giresunspor maçında 
takımındaki yerini alamayacak.

EMRAH 4  
KARŞILAŞMA YOK

Kayserispor’un orta alanı-
nın önemli isimlerinden Emrah 

Başsan, 1 ay  takımından uzak 
kalacak. Galatasaray ile dep-
lasmanda oynanan lig maçı 
öncesinde ısınırken baldırından 
sakatlanan ve maç listesinden çı-
karılan Emrah Başsan’ın 4 hafta 
takımından uzak kalacağı öğre-
nildi.Baldırında yaşadığı zorlama 
neticesinde tedavi altına alınan 
Emrah Başsan’ın Giresunspor 
maçı dahil olmak üzere 4 maç 
takımındaki yerini alamayacağı 
öğrenildi.

KAYSERiSPOR’DA
SON DURUMLAR

Kayserispor’un Portekizli futbolcusu Carlos Mane’nin koronavirüs testi negatife döndü. Geçtiği-
miz hafta Koronavirüs testi pozitif çıkan Kayserisporlu futbolcu Carlos Mane takıma katıldı.

Spor Toto Süper Lig’de 
27, 28, 29 ve 30. hafta 

müsabakalarının programı 
belli oldu.Türkiye Futbol Fede-
rasyonunun internet sitesinden 
yapılan açıklamaya göre, ligde 
4 haftalık program şöyle:

27. Hafta
25 Şubat Cuma:
20.00 Adana Demirspor-

Fraport TAV Antalyaspor (Yeni 
Adana)

20.00 Trabzonspor-Yukatel 
Kayserispor (Şenol Güneş)

26 Şubat Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-

VavaCars Fatih Karagümrük 
(Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Demir Grup Sivasspor- 
Beşiktaş (Bahçeşehir Koleji 4 
Eylül)

27 Şubat Pazar:
13.30 Altay- Gaziantep FK 

(Alsancak Mustafa Denizli)
13.30 GZT Giresunspor-Göz-

tepe (Çotanak)
16.00 Aytemiz Alanyaspor- İt-

tifak Holding Konyaspor (Bahçe-
şehir Okulları)

16.00 Atakaş Hatayspor- 
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 
(Yeni Hatay)

19.00 Galatasaray- Çaykur 
Rizespor (Nef)

28 Şubat Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa- Fenerbah-

çe (Recep Tayyip Erdoğan)
28. Hafta
4 Mart Cuma:
20.00 Öznur Kablo Yeni 

Malatyaspor-Adana Demirspor 
(Yeni Malatya)

5 Mart Cumartesi:
16.00 Göztepe-Kasımpaşa 

(Gürsel Aksel)
16.00 Çaykur Rizespor-GZT 

Giresunpor (Çaykur Didi)
19.00 İttifak Holding Konyas-

por-Galatasaray (Medaş Konya 
Büyükşehir)

6 Mart Pazar:
16.00 VavaCars Fatih Kara-

gümrük-Altay (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Fraport TAV Antal-

yaspor-Demir Grup Sivasspor 
(Antalya)

19.00 Fenerbahçe-Trabzons-
por (Ülker)

7 Mart Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Atakaş 

Hatayspor (Kalyon)
20.00 Yukatel Kayserispor-

Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir 
Belediyesi Kadir Has)

20.00 Beşiktaş-Medipol Ba-
şakşehir (Vodafone Park)

29. Hafta
12 Mart Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Va-

vaCars Fatih Karagümrük (Yeni 
Hatay)

16.00 Altay-Öznur Kablo Yeni 
Malatyaspor (Alsancak Mustafa 
Denizli)

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Ri-
zespor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-Göztepe 
(Şenol Güneş)

13 Mart Pazar:
13.30 Yukatel Kayserispor-İt-

tifak Holding Konyaspor (Büyük-
şehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Adana Demirspor-
Demir Grup Sivasspor (Yeni 
Adana)

16.00 Medipol Başakşe-
hir-Fraport TAV Antalyaspor 
(Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Aytemiz Alanyas-
por-Fenerbahçe (Bahçeşehir 
Okulları)

14 Mart Pazartesi:
20.00 GZT Giresunspor-Gazi-

antep FK (Çotanak)
20.00 Galatasaray-Beşiktaş 

(Nef)
30. Hafta
18 Mart Cuma:
20.00 VavaCars Fatih Ka-

ragümrük-Yukatel Kayserispor 
(Atatürk Olimpiyat)

20.00 Çaykur Rizespor-Trab-

zonspor (Çaykur Didi)
19 Mart Cumartesi:
13.30 Öznur Kablo Yeni 

Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni 
Malatya)

16.00 Göztepe-Aytemiz Alan-
yaspor (Gürsel Aksel)

16.00 Adana Demirspor-Me-
dipol Başakşehir (Yeni Adana)

19.00 Beşiktaş-Atakaş Ha-
tayspor (Vodafone Park)

20 Mart Pazar:
13.30 Demir Grup Sivass-

por-Altay (Bahçeşehir Koleji 4 
Eylül)

13.30 Fraport TAV 
Antalyaspor-GZT Giresunspor 
(Antalya ]

16.00 Gaziantep FK-
Galatasaray (Kalyon)

19.00 Fenerbahçe-İttifak 
Holding Konyaspor (Ülker]

Spor Toto Süper Lig’de
4 haftalık program

Türkiye Kadınlar 
Bölgesel Basketbol 

Ligi’nde mücadele eden 
Giresun Belediye Gençlik 
Spor Kulübü, play-off ilk 
maçında Cumartesi günü 
Elazığ Basketbol ile karşı 

karşıya gelecek. 19 Eylül 
Kapalı Spor Salonu’nda 
oynanacak karşılaşma saat 
15.00’da başlayacak.

Normal sezonu 17 puanla 
averajla üçüncü sırada ta-
mamlayan Yeşil Beyazlılar, 

zorlu maçı Giresunluların da 
vereceği destekle kaza-
narak rövanş maçı öncesi 
avantajlı duruma gelmeyi 
hedefliyor.

Play-off ikinci maçı ise 27 
Şubat’ta Elazığ’da oynanacak.

Giresun Belediye Gençlik Spor Play-Off Sınavında



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

Ümraniyespor maçına mutlak 
galibiyet için çıkan Giresunspor, 
ortaya vasat bir futbol koyunca  
yenilmekten kurtulamadı ve bu 
sezon evindeki ilk mağlubiyetini aldı.

AÇILIŞ
TFF 1. Lig'de 8'inci haftanın açılış 

maçında Adanaspor, deplasmanda 
karşılaştığı Balıkesirspor'u 3-0 
mağlup etti. Çıktığı son iki maçında 
Giresun ve Tuzla'ya kaybeden 
turuncu-beyazlılar, bu galibiyetle 
puanını 12'ye çıkarıp kötü günlere 
dur dedi. Bal-Kes ise bu sezon 
sahasındaki ilk yenilgisini yaşadı.

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

Adanaspor, 7'inci dakikada Celil 
Yüksel'in pasında Ognjen 
Ozegovic'in attığı golle 1-0 öne 
geçti. 19'da bir kez daha sahneye 
çıkan Sırp golcü, skoru 2-0 yaptı. 
Ozegovic, 8'inci maçında 5 gole 
ulaştı. Maçta son sözü 90+2'de 
Berkan Fırat söyledi ve Adanaspor 3 
puanın sahibi oldu.

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. 
Mücadeleyi Ümraniyespor 22. 
dakikada Gökhan Süzen'in attığı gol 
ile 1-0 kazandı ve zorlu 
deplasmandan 3 puan ile döndü.

Ligde bir maçı ertelenen 
Giresunspor 6 maçta 3 galibiyet 1 
mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti 
ve 11 puanda kaldı. Çotanaklar, bu 
sezon evinde ilk kez kaybetti.Bu 
mücadeleye kadar 7 maçta sadece 
1 kez 3 puana ulaşan 
Ümraniyespor'un 4 mağlubiyet, 2 
beraberliği bulunuyordu. Bu sonuçla 
puanını 8'e yükseltti.

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

TFF 1. Liginde 8 hafta geride kaldı.  3 karşılaşma ertelenirken temsilcisimiz Giresunspor, bu sezon 
evinde ilk kez yenildi. 15 golün atıldığı ligde  maç fazlası ile İstanbulspor lider durumda bulunuyor.

Boluspor'u 4-2 mağlup etti. Bursa 
Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 
oynanan mücadelede ev sahibi 
Bursaspor'un gollerini 21 ve 51. 
dakikalarda 18 yaşındaki Ali Akman, 
38. dakikada 20 yaşındaki Burak 
Kapacak, 86. dakikada 19 yaşındaki 
Batuhan Kör attı.

Konuk Beypiliç Boluspor'un 
gollerini ise 8. dakikada Muhammed 
Bayır ve 72. dakikada ise Melih 
Okutan kaydetti.

Bu sonuçla Bursaspor puanını 10 
'a çıkarırken kötü gidişata "dur" 
diyemeyen Boluspor 3 puanda kaldı.

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti. 
Misafir ekip, 29. dakikada Çekdar'ın 
golüyle 3 puanı hanesine yazdırırken 
Eskişehir'in beraberlik çabaları 
yeterli olmadı. Ligde henüz galibiyeti 

bulunmayan Eskişehirspor, bu 
sonuçla üst üste 3. mağlubiyetini 
aldı; Akhisar ise art arda 2. 
galibiyetini elde edip 12 puana 
yükseldi. Akhisar bu hafta Bolu ile 
karşılaşacak.

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

İstanbulspor, Ankara Keçiörengücü 
deplasmanına çıktı. 37. dakikada 
İrfan Akgün'ün sağdan ortasına iyi 
yükselen Samet Akaydın kafayı 
vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. 
77. Dakikada soldan ceza sahasına 
giren Abazaj iki kişi arasından 
çıkamayınca hakem penaltı 
noktasını gösterdi. Onur Ergün 
beyaz noktadan fileleri sarsmayı 
başardı: 1-1. İstanbulspor kalan 
dakikalarda rakip kaleye yüklendi 
fakat sonuç değişmedi. 

                       (Devamı 5'te)

Sanayispor'un başarısı adına ter 
döken isimlerin başında gelen Kulüp 
Başkanı Fuat Köse, pandeminin 
amatör kulüpleri olumsuz yönde 
etkilediğini ve Federasyon 
tarafından yapılan açıklamaların 
kendilerini tatmin etmediğini 
söyledi.

Hem Erkekler hem de Kadınlar  
futbol liglerinde yer aldıklarını 
kaydeden Köse " Çok sayıda  
oyuncumuz var. Bu kardeşlerimizi 
çalıştıran Teknik adamlar var. 
Hepsinin beklentisi liglerin 
başlatılması yönünde. Uzun 
zamandır futbol oynamadılar ve her 
geçen gün onların aleyhine işliyor. 
Futbol Fedarasyonu son olarak Ocak 
ayını işaret etti ama ortada net bir 
durum yok. Hastalık sürekli olarak 
ilerliyor. Herkesin kafası 

Bölgesel Amatör Ligde, bu sezon 
hedefini şampiyonluk olarak 
belirleyen ve 3. Lige çıkmayı 
kafasına koyan Görelespor, 
transferde önemli yol kat etmesine 

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

Tekirdağspor'u yenerek, ligdeki 
Bandırma sınavı öncesinde moral 
bulmak arzusunda

Giresunspor, Ziraat Türkiye 
Kupası 3. Kademe müsabakasında 
karşılaşacağı Tekirdağspor'u hafife 
almıyor.

Yeşil-beyazlılarda Basın Sözcüsü 
Ferhat Karademir,  bugün  misafir 
edecekleri Tekirdağspor'u yenerek 
Ziraat Türkiye Kupası'nda yollarına 
devam etmek istediklerini 
kaydederek; “Kupa maçlarının 

havası her zaman farklı olmuştur. 
Alt liglerdeki takımlar zaman zaman 
sürpriz sonuçlara imza atmakta. 
Ancak buna izin vermeyeceğiz ve 
Tekirdağspor'u eleyerek kupada 
gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz” 
dedi.

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

bu yana formayı sırtına 
geçiremeyen yabancılardan 
Madinda ile Marko Milinkovic'in 
özleminin Tekirdağspor ile yapılacak 
karşılaşmada sonlanacağı sanılıyor.

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

Madinda ve Milinkoviç'e ilk 11'de 
görev vermesi bekleniyor. Öte 
yandan ilk iki karşılaşmada görev 
yaptıktan sonra kadro yapamayan 
Helder'in de bu maçta oynatılacağı 
sanılıyor.

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

karşılaşmada orta hakem olarak 
Eskişehir'den Klasman Hakemi 
Semih Kurt'u görevlendirdi. Kurt'un 
yardımcılıklarına yine Eskişehir'den 
Fatih Pazı ile Sakarya'dan Oğuzhan 
Yiğit Karpuz atandı. Dördüncü 
hakem olarak da Kocaeli'den Ömer 
Tolga Güldibi görevlendirildi.

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

karışık.Ligler böyle giderse Ocak 
ayında zor başlar. Her beraber 
bekleyip göreceğiz" dedi.

Köse, İzmir ve çevresinde 

meydana gelen depremde 
hayatlarını kaybedenlere  başsağlığı 
dileklerini sunarken Yaralanan 
vatandaşlara ise acil şifalar diledi.

YARIM KALAN MÜJDE !
rağmen liglerin start almaması 
yüzünden diğer kulüpler gibi 
bekleyişte.

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

3.Lige  yükselemeyen Yeşil- 
beyazlılar, 2020-2021 sezonu için 
kadrosuna güçlü isimleri katmış ve 
rakiplerine gözdağı vermişti.

Görelespor Yönetimi Futbol 
Federasyonundan gelecek müjdeli 
haberi beklerken Ocak ayının 
söylenmesi ancak tam olarak  bir 
tarihin verilememesi müjdeninde 
yarım kalmasına neden oldu.

Sayfa: 619 Şubat 2022 Cumartesi

 

 

 

Süper Toto Süper 
Lig ekiplerin 

Yukatel Kayserispor, 
ligin 26. haftasında 
konuk edeceği GZT 
Giresunspor maçında 
bazı bilet fiyatlarını 
3,80 liraya indirdiğini 
duyurdu.Sarı-kırmızılı 
kulüpten yapılan açıkla-
maya göre, Büyükşehir 
Belediyesi Kadir Has 
Stadı’nda oynanacak 
karşılaşmada güney 
ve kuzey alt tribün bilet 
fiyatı 3,80 liraya indirildi.

“#tam38” etiketi ile ya-
pılan açıklamada, “Bü-

yük Kayserispor taraf-
tarı. Bu hafta puanımızı 
plakamız ‘38’ yapmak 
için sizlerin desteğine 
ihtiyacımız var. Bu ne-
denle sadece bu maça 
özel güney alt ve kuzey 
alt-üst tribün bilet fiyatını 
3,80 lira olarak değişti-
riyoruz. Biletlerin satışa 
çıktığı salı gününden 
itibaren bilet alan taraf-
tarımızı isterse kalan 
tutarı Passolig kartlarına 
iade edeceğiz veya bir 
sonraki iç saha maçında 
misafir edeceğiz.” ifade-
lerine yer verildi.

Örnek olabilecek
bir çalışma!

İki takım bu sezonun ilk 
yarısında Çotanak Stadı’n-
da 1-1 berabere kalırken 

takımımız Kayserispor’u dep-
lasmanda şu ana kadar yenme 
başarısı gösteremedi.

1974/Kayseri 1- Giresun 0, 
Kayseri 3- Giresun 2, 1978/Kay-
seri 0- Giresun 0, 1984/ Kayseri 
1- Giresun 0, 2015/Kayseri 4- 
Giresun 0.

TARAFTARA DAVET
Kayserispor futbolcuları, 

kendi evlerinde  oynayacakları 
Giresunspor maçına taraftarın 
ilgi göstermesini istedi.

Süper Lig’de mücadele 
veren Kayserispor,  müsaba-
kada taraftarından tam destek 
görmek istiyor. Sarı Kırmızılı 
takım futbolcuları, kısa videolar 
eşliğinde taraftarı maça davet 
etti. ‘Haydi Kayseri maça. 38 
puan için’ sloganı ile paylaşılan 
videoda takım oyuncuları İlhan 
Parlak, Uğur Demirok, Gustavo 
Campanharo, İbrahim Akdağ, 
Ramazan Civelek, Bilal Bayazit 
ve Mame Thiam, taraftarları 
maça davet etti

 PALABIYIK YÖNETECEK
Merkez Hakem Kurulu, bu 

hafta oynanacak müsabaka-
larda görev alacak hakemleri 
duyurdu.Kayseri’de oynanacak 
olan karşılaşmayı Ali Palabıyık 
yönetecek.Diğer müsabakalarda 
düdük çalacak olan Hakemler 
ise şunlar : 19 Şubat Cumartesi

13.30 Yeni Malatyaspor - F.T. 

Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Beşiktaş - Altay: Volkan 

Bayarslan
20 Şubat Pazar
13.30 Gaziantep FK - Adana 

Demirspor: Kadir Sağlam
16.00 Fatih Karagümrük - 

D.G. Sivasspor: Mert Güzenge
16.00 A. Alanyaspor - Trab-

zonspor: Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe - A. Ha-
tayspor: Yasin Kol

21 Şubat Pazartesi
20.00 Göztepe - Galatasaray: 

Arda Kardeşler

BiR iLKi 
GERCEKLESTiRiN
Kayserispor ile Giresunspor arasındaki Sü-
per Lig maçı,  Kadir Has Stadı’nda oynana-
cak. Karşılaşmanın  başlama saati 16.00. 
Zorlu 90 dakikayı Ali Palabıyık yönetecek.

GZT Giresunspor Kayserispor deplasmanında çıktığı son 5 lig maçında da galibi-
yet alamadı. Bu maçların 4’ünü Kayserispor alırken, bir maç berabere sona erdi.

GZT Giresunspor’un 
genç oyuncusu Arda 

Kılıç’ın Fenerbahçe U19 
Takımı ile oynanan maçta sağ 
diz ön çapraz bağının koptuğu 
açıklandı. 

Arda’nın ameliyat olacağı bil-
dirildi.Giresunspor Kulübü’nden 

konuyla ilgili yapılan açıklama-
da “GZT Giresunspor U19 takı-
mımızın hafta sonu karşılaştığı 
Fenerbahçe müsabakasında 
aldığı darbe sonucu sakatla-
nan oyuncumuz Arda Kılıç’ın 
sağlık ekibimiz tarafından 
yapılan kontrol ve ileri tetkikler 

sonucunda sağ diz ön çapraz 
bağ kopuğu tespit edilmiş olup 
oyuncumuzla ilgili ameliyat 
kararı alınmıştır. Genç futbolcu-
muz Arda Kılıç’a geçmiş olsun 
dileklerimizi iletiyor, bir an önce 
sağlığına kavuşmasını diliyo-
ruz” ifadeleri kullanıldı.

COK GECMiS OLSUN ARDA


